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 תקציר

עם הפרעות  במחקר זה נבדקו רמות הדחק והתסמינים הפסיכולוגיים בקרב הורים לילדים

בספקטרום האוטיזם בשתי נקודות זמן, שביניהן מפרידות כשלוש שנים. מדדים אלו נבדקו דרך נקודת 

המבט של ההורים עצמם, כפי שדיווחו על חוויתם הסובייקטיבית. איסוף נתונים אלו לאורך זמן אפשר 

בנוסף, במחקר זה נבדקה  בחינה של דפוסי שינוי לעומת יציבות ברמות הדחק ובתסמינים הפסיכולוגיים.

מעורבותם של גורמים שונים בדפוסים הללו. כך נבדק הקשר בין מין ההורה, רמת התפקוד של הילד 

וחומרת התסמינים שלו, לבין רמות הדחק והתסמינים הפסיכולוגיים אצל הוריו, כמו גם הקשר בין דפוסי 

 שינוי או יציבות בגורמים הללו.

( מציגים אתגרים התפתחותיים, שעלולים להופיע לצד קשיי ASDילדים בספקטרום האוטיסטי )

נמצאו בבירור  ASDתפקוד בקרב הוריהם ובני משפחותיהם. במחקרים בהם נבדקו הורים לילדים עם 

רמות מוגברות של דחק ותסמינים פסיכולוגיים, הן יחסית להורים לילדים בעלי התפתחות תקינה, והן 

התפתחותיות אחרות. עד כה, רוב המחקר נערך בנקודת זמן -רעות נוירויחסית להורים לילדים בעלי הפ

מסוימת אחת. בעבודה זו מוצג מחקר אורך, שבו נעשתה מדידה חוזרת לנתונים שנאספו כשלוש שנים 

משפחות, הכוללות זוג  40( השתתפו 2ידי פרופ' נורית ירמיה. בזמן המדידה הנוכחי )זמן -קודם לכן על

שנים  5הם, שהינו בעל הפרעה בספקטרום האוטיזם. טווח הגילאים של הילדים נע בין הורים ואחד מילדי

תסמינים  חודשים. בשני זמני המדידה נבדקו משתנים של דחק, 5-שנים ו 20חודשים ועד  4-ו

פסיכולוגיים וגורמים נוספים שהיו עשויים להיות קשורים למשתנים אלו. לפיכך ניתן להסיק על שינוי או 

, ועל הגורמים ASDברמות הדחק ובתסמינים הפסיכולוגיים לאורך זמן במשפחות בהן ילד עם  יציבות

 הקשורים לדפוסים הללו.

ידי אימהות ואבות לילדים עם -בעבודת התיזה נבדקה מידת הדחק הסובייקטיבי שדווחה על

 ,PSI The Parenting Stress Index, Abidin -הפרעות בספקטרום האוטיזם תוך שימוש בשאלון ה

 BSI -המקוצר, ה התסמינים(. בנוסף, התסמינים הפסיכולוגים דווחו על ידי ההורים בשאלון (1990

(Brief Symptom Inventory, Derogatis & Melisaratos, 1983 לבסוף נבחנו שינויים או .)

בין השינוי  ידם, והקשר-יציבות עם הזמן במידת הדחק והתסמינים הפסיכולוגיים של ההורים שנתפשו על
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או היציבות במדדים הללו לבין מין ההורה, השינוי או היציבות ברמת התפקוד של הילד ובחומרת 

 התסמינים שלו.

תוצאות המחקר הראו על יציבות לאורך זמן ברמות הדחק הסובייקטיבי של אימהות ואבות לילדים עם 

ASDידם. לעומת זאת, נמצאו כיווני -על , כמו גם על יציבות במספר התסמינים הפסיכולוגיים המדווחים

לאורך זמן. אצל אימהות חלה ירידה בעוצמת  התסמיניםתגובה שונים אצל אימהות ואבות בנוגע לעוצמת 

, ואצל אבות חלה החמרה במשתנה זה, אם כי ההבדל המובהק נמצא במגמת השינוי לאורך זמן התסמינים

כן, דפוסי השינוי ודפוסי היציבות הללו לא נמצאו  כמו ת לעומת האבות ולא בגודל השינוי.אצל האימהו

 קשורים לשינוי ברמת התפקוד של הילד או ליציבות בחומרת התסמינים שלו.

המחקר הנוכחי הינו אחד מהבודדים שבחנו את הקשרים בין שינוי עם הזמן ברמות הדחק 

נוי עם הזמן במאפיינים של , לבין שיASDידי הורים לילדים עם -והתסמינים הפסיכולוגיים המדווחים על

רמות דחק גבוהות בקרב הורים דורשים התייחסות רצינית ההורים וילדם. תסמינים פסיכולוגיים ו

מקלינאים וחוקרים, שכן הם עשויים להיות קשורים לתחושת הרווחה של ההורים, וליכולתם להיענות 

מי. לפיכך, בירור רמות הדחק לתרגולים הנדרשים כחלק מתוכניות התערבות או מדרישות לניטור עצ

והתסמינים הפסיכולוגיים יהיה רלוונטי הן לצורך שיפור תוצאותיהן של התערבויות עבור הורים וילדים 

הממצא המרמז על מגמת הפחתה בעוצמת התסמינים והן לבדיקת יעילותן. בנוסף,  ASDעם 

חקרים שונים, המעידים על חוסן הפסיכולוגיים אצל אימהות הינו אחד מבין ממצאים נוספים שנמצאו במ

 .ASDהתמודדות עם האתגר שבגידול ילד עם כוחות חשובים שהם מביאים איתם בבקרב ההורים ועל 

Abstract 

This study examined stress levels and psychological symptoms amongst parents of 

children diagnosed on the autistic spectrum disorders. These measures, taken at two 

distinct time points three years apart, were derived from the parents' perspective of their 

subjective experiences. The collection of data spread over a period of time enables the 

detection of possible changes in stress levels and other psychological symptoms. 

Furthermore, the role other factors play in the development of these patterns was likewise 

examined. The correlation between the gender of the parent, the functional level of the 
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child and the severity of his symptoms was evaluated in relation to the stress levels and 

psychological symptoms of the parents. So too, the correlation between patterns of change 

or level of consistency in these variables was probed.   

Children on the Autistic Spectrum (ASD) present developmental challenges that 

are likely to emerge alongside difficulties in the functioning of both their parents and other 

family members. Past studies have found that parents of children on the autistic spectrum 

displayed significantly higher levels of stress and other psychological symptoms; both in 

comparison to parents of developmentally typical children and to parents of children 

diagnosed with other neurodevelopmental disorders. As of yet, most of the research being 

done in this area has been based upon analysis of a single point in time. The current paper 

presents a longitudinal study in which repeat measures were collected on data gathered by 

Professor Nurit Yirmiya three years prior. Forty sets of parents and their autistic child 

participated in the present study (time 2). The age span of the participating children ranged 

from 5 years 4 months to 20 years 5 months. At both time periods, stress, psychological 

symptoms and related factors were measured, thus enabling deductions to be made 

regarding the degree of variability in stress and other psychological symptoms in these 

families, as well as the correlational factors related to these patterns. 

This thesis work examines the level of subjective stress reported by the mothers 

and fathers of children on the autistic spectrum as described by the parents on The 

Parenting Stress Index (PSI), Abidin (1990) questionnaire. In addition, the parents filled 

out the BSI (Brief Symptom Inventory, Derogatis & Milisaratos, 1983) in which they 

reported on any psychological symptoms they were experiencing. So too, we compared 

the reports from both times to determine the stability or variability in these measures. 

Finally, we examined the correlations between the degree of change in these symptoms 
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with the gender of the parent as well as with the level of the child's overall functioning and 

symptom severity. 

Results of the study indicate a stability over time in stress levels and the number of 

psychological symptoms reported by mothers and fathers of children with ASD.  

However, the direction the change in intensity of these symptoms took over time differed 

between mothers and fathers of children with ASD:  Mothers experienced a reduction in 

the intensity of the symptoms, while the fathers reported an increase in intensity. 

Nevertheless, this difference was significant only for the trend towards change over time 

in mothers in contrast to fathers, and not in the overall extent of the change. Similarly, 

these patterns of change and stability were not found to be correlated to changes in the 

function abilities of the child or the stability in the severity of his symptoms. 

The present study is one of the few that has tested the correlation between changes 

over time in the characteristics of children with ASD and their parents with reported 

parental stress levels and psychological symptoms. Those factors should command the 

serious attention of clinicians and researchers, as they are related to parents' sense of 

wellbeing and thus to their ability to be properly responsive to both  intervention exercises 

and to their ability to self-monitor. Therefore, examination of the stress levels and 

psychological symptoms is relevant both to improving the outcome of interventions for 

children with ASD and their parents as well as for examination of their effectiveness. 

Furthermore, the implied trend towards a reduction in the intensity of psychological 

symptoms in mothers is one among a number of findings from other studies which attest 

to the presence of psychological immunity and important internal strengths in parents 

struggling with the raising children with ASD.  
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 מבוא

גדולים ומתמשכים,  הורים לילדים בעלי הפרעות בספקטרום האוטיזם ניצבים בפני אתגרים

והתסמינים הפסיכולוגיים נבדקו רמות הדחק  זה במחקר במתח ובקשיים רגשיים. שמלווים במקרים רבים

. , כפי שנמדדו באמצעות שאלונים לדיווח עצמידים עם הפרעות בספקטרום האוטיזםבקרב הורים ליל

בשתי נקודות זמן, שביניהן מפרידות כשלוש שנים. מדדים אלו נבדקו דרך נקודת המבט  המדידות התבצעו

. איסוף נתונים אלו לאורך באמצעות שאלונים של ההורים עצמם, כפי שדיווחו על חוויתם הסובייקטיבית

בנוסף, במחקר  גיים.ובתסמינים הפסיכולושינוי לעומת יציבות ברמות הדחק  זמן אפשר בחינה של דפוסי

 רבותם של גורמים שונים בדפוסים הללו.זה נבדקה מעו

 – ASDיותר ויותר ילדים מקבלים אבחנה על הספקטרום האוטיסטי ) ,במהלך השנים האחרונות

Autism Spectrum Disordersשכיחות האבחנה צות הברית(. לפי המרכז לניטור ומניעת מחלות באר ,

(. כמו כן, Centers for Disease Control, 2007) 1000 -ל 6.7לבין  ,100 -ל 1היא בטווח שבין 

של ילדים מבתי ספר רגילים ומבתי ספר  מדגמים שבו נבדקובמחקרים שנערכו באנגליה, ביניהם מחקר 

 ;Baron-Cohen et al., 2009של ילדים מאובחנים ) 1%לחינוך מיוחד, נמצאה שכיחות של 

Waterhouse, 2008בהשוואה לבנות. העלייה  4:1המאובחנים הם בנים, ביחס של  (. רובם של

מוסברת בצורה חלקית על ידי מודעות מוגברת לתחום, הן של הציבור והן של אנשי האבחנה בשכיחות 

המקצוע, וכן בכך שעם השנים הקריטריונים לאבחון שונו ועודכנו וכעת ניתן לבצע אבחון מוקדם יותר 

 (.Newschaffer et al., 2007של הפרעות אלו )

התפתחותיות, המאופיינות בלקויות ברמות -ההפרעות על הרצף האוטיסטי הנן הפרעות נוירו

משתנות בתחומים של אינטראקציה חברתית, שפה, התנהגויות חזרתיות, תחומי עניין מצומצמים ופעמים 

ש אבחנות שונות, רבות גם ליקויים בהתפתחות הקוגניטיבית. הפרעות ספקטרום האוטיזם כוללות שלו

( סינדרום אספרגר      Autistic Disorder, AD( )2( הפרעה אוטיסטית )1להן קווי דמיון משותפים: )

(Asperger Syndromeו )- (הפרעה התפתחותית נרחבת 3 )– ( לא ספציפיתPervasive 

Developmental Disorder – Not Otherwise Specifiedעה (. סינדרום אספרגר שונה מההפר

נבדל מההפרעה  PDD-NOSהאוטיסטית בכך שאינו כולל עיכוב משמעותי בהתפתחות הדיבור, ואילו 

האוטיסטית בכך שקיים בו ליקוי בתחום המיומנויות החברתיות, אך הליקוי בשני התחומים האחרים אינו 
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 Americanמנת לעמוד בקריטריון הדרוש לקבלת אבחנה של הפרעה אוטיסטית )-חריף דיו על

Psychiatric Association, 2000שילדים בעלי  ,(. מכאןASD  מציגים אתגרים התפתחותיים שעלולים

 להשפיע בצורה משמעותית על תפקוד הוריהם ומשפחותיהם, וליצור לחצים בקרב כל בני המשפחה.

במהלך השנים שעברו מאז שפרסם קאנר את מאמרו המפורסם, בו תואר לראשונה באופן שיטתי 

(, נערכו מחקרים רבים שנועדו לפענח את תעלומת Kanner, 1943ילדים ) 11האוטיזם בקרב סינדרום 

תשומת לב הוקדשה להתמודדותם פחות האוטיזם, ולהבין את המנגנונים העומדים בבסיסה. לעומת זאת, 

של ההורים עם ההפרעה בקרב ילדיהם. מעבר לכך, השערותיו של קאנר לגבי הורים "קרים" רגשית 

קים כגורם בהיווצרות ההפרעה תרמה, גם אם הוא עצמו לא התכוון לכך, למגמה הכללית באותה ומרוח

. כך, הדמיון בין מאפייני ההורים אוטיזםסביבתיים בהבנת  -הוריים תקופה לשים דגש על מתן הסברים 

ילד, לבין מאפייני ההפרעה של ילדם הוסבר כתוצאה של סגנון הורות לקוי שתרם להתפתחות ההפרעה ב

ובאופן ספציפי דובר על העדר חום הורי ואישיות סכיזופרנוגנית )הגורמת סכיזופרניה( של האם 

(Rutter, 2000; Wolff, 2004 לפיכך אין זה מפליא שחוקרים הבוחנים את התמודדותם של ההורים .)

יחסי (, וגם באופן Charman & Clare, 2004עם ההפרעה של ילדם היו מועטים באופן אבסולוטי )

 (. Guralnick, 2005למשפחות לילדים עם הפרעות התפתחותיות אחרות  )

יש להתאים את השירותים הניתנים להם  ASDכיום גוברת ההכרה כי בכדי לסייע לילדים בעלי 

לצרכים האינדיבידואליים שלהם ושל משפחותיהם. יחד עם זאת, תכנון שירותים רחבים דורש מידע לגבי 

(. ממחקרים שכן נערכו, Cassidy et al., 2008הם כקבוצה, ויש חוסר במידע כזה )מאפייני הצרכים של

כניות ההתערבות שנועדו לסייע להשפיע על מידת האפקטיביות של ת ( ההורי יכולStressעולה כי הדחק )

 ,.Hastings & Johnson, 2001; Osborne et alלילד ולבני משפחתו, אך גם להיות מושפע מהן )

 , והן לבדיקת יעילותן.כניות התערבותשדחק הנו משתנה חשוב הן לתכנון ת ,כאן(. מ2008

ות בעיניו כנטל, או אשר תפשבעבודה זו ההתייחסות לדחק היא כאל תגובה של אדם לדרישות הנ

(. ישנם Lazarus & Folkman, 1984דורשות ממנו שימוש במשאבים החורגים מאלו המצויים בידו )

לדחק, למשל כאלו הבוחנים אירועי חיים שאצל אנשים רבים מעוררים דחק, כגון מדדים אובייקטיביים 

עבודה זו מתמקדת בדחק  יחד עם זאת, (.Abidin, 1990מוות של אדם קרוב או אובדן עבודה )

 ידי ההורים ומדווחת בשאלונים למילוי עצמי.-ת עלתפשסובייקטיבי, כלומר בחוויית הדחק כפי שנ
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בעבודה זו הם מחקרים כמותיים, המאפשרים לבחון את תופעת הדחק  רוב המחקרים הנסקרים

"לרוחב", כלומר לבחון מגמות באופן כמותי בקרב נבדקים רבים. גם  ASDבקרב הורים לילדים עם 

ששואף למדוד את המשתנים הכלולים בו באמצעות שאלונים וכלי  ,המחקר הנוכחי הוא מחקר כמותי

יתים דווקא מחקרים איכותניים מאפשרים הבנה "לעומק" של החוויה של מדידה מובנים. יחד עם זאת, לע

הספרותית ישובצו ציטוטים מתוך  בקרב ילדיהם. לפיכך, לאורך הסקירה ASDההורים המתמודדים עם 

מנת לאפשר הצצה אל ה"חוויה מאחורי -איונות שנערכו עם הורים במחקרים איכותניים שונים, עלר

הבנה של הממצאים המתוארים. הציטוטים יובאו באנגלית, שפת המקור של המספר", וכך להעמיק את ה

 דובריהם.

 לעומת ילדים עם התפתחות תקינה ASDרמות דחק אצל הורים לילדים עם 

 “It was heartbreaking, stressful, and devastating-especially for 

my husband. We were quite overwhelmed with the demands and needs 

of our child” 

“Some days it is a living hell; 30% of the time you feel like you 

are in a normal family, and 70% of the time you are juggling so many 

things you don`t know where you are going” 

(In Hutton & Caron, 2005, p.186) 

-Deaterדחק הורי נחשבת נורמלית ומסתגלת לכל ההורים )למרות שמידה מסוימת של 

Deckard & Scarr, 1996 חוקרים שבדקו הורים המגדלים ילדים עם ,)ASD  מראים בבירור רמות

 & Koegel et al., 1992; Sanders & Morgan, 1997; Smith, Oliverמוגברות של דחק )

Innocenti, 2001בקרב הורים לילדים עם (. הממצאים לגבי רמות דחק מוגברות ASD  אוששו תוך

שימוש באמצעי מדידה שונים, הכוללים הערכה גלובלית של היותם "מתוחים מעבר לגבולותיהם"          

(Sharpley, Bitsika & Efremidis, 1997 כמו גם מדדים והערכות של גורמי דחק ספציפיים יותר ,)

 ,.Abidin, 1990; Dumas et alכלוסייה הכללית )הקשורים להורה ולילד. חלק מהמדדים יועדו לאו

 (. Koegel et al., 1992(, ואחרים לילדים עם מוגבלויות )1991
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 ,לילדים עם אוטיזם דיווחו ש"יותר קשה לדאוג לילד שלהם לעומת רוב הילדים בגילו" אימהות

 Montesאוטיזם ) ללא לילדים אימהות"הן ויתרו בחייהן על יותר מהמצופה בחודש האחרון", לעומת : וש

& Halterman, 2008 לילדים עם  אימהות(. בדומה לכךASD ( דירגו עצמם כחוות יותר רגשAffect )

לילדים בעלי התפתחות נורמלית. כמו כן הן  אימהותשלילי, פחות רגש חיובי ויותר תשישות לעומת 

 Smith etקשרים חברתיים  )דיווחו על יותר אירועים מעוררי דחק, לא רק בבית אלא גם בעבודה ובה

al., 2010 שנים, בעלי רמות  3-23(. בסקר גדול שכלל נבדקים מארה"ב וגרמניה עם ילדים בגילאי

)פיגור קשה עד תפקוד גבוה(, נמצא פרופיל נפוץ של רמות דחק גבוהות בקרב  שונות תפקוד קוגניטיביות

לכך, גם במחקר שבדק הורים לילדים בדומה  (.Koegel et al., 1992לילדים עם אוטיזם ) אימהות

מדווחים על רמות דחק גבוהות יותר לעומת הורים  ASDואבות לילדים עם  אימהותצעירים במיוחד, 

(. כמו Baker-Ericzen, Brookman-Frazee & Stahmer, 2005לפעוטות בעלי התפתחות תקינה )

 HFA – Highזם בתפקוד גבוה )כן, במחקר שבו נעשתה השוואה בין הורים ואחים לילדים עם אוטי

Functioning Autism לבין משפחות לילדים בעלי התפתחות תקינה בני אותו גיל, נמצא  ,8-14( בגילאי

דרגו את רמת הדחק שלהם כגבוהה יותר לעומת קבוצת הביקורת בשאלונים  HFAשהורים לילדים עם 

 (.Rao & Beidel, 2009לדיווח עצמי )

טוי גם בסממנים פיסיולוגיים. למשל, קורטיזול הוא הורמון המופרש דחק יכול לבוא לידי בי

(. בטווח הקצר Flinn, 2006מבלוטת האדרנל, ונכנס למחזור הדם בעת חשיפה לאירוע מעורר דחק )

הפרשת ההורמון תסייע בהתמודדות עם האתגר, אולם חשיפה כרונית למצבים מעוררי דחק, והפעלה 

ות ההורמונליות, עלולות לפגוע בבריאות וברווחה של האדם בגלל דיכוי )אקטיבציה( ממושכת של הבלוט

 McEwen, 1998; Segerstromגדילת העצמות, פגיעה במערכת החיסונית ו/או בתפקוד הקוגניטיבי )

& Miller, 2004 באופן מפתיע, חשיפה מתמשכת וכרונית למצבים מעוררי דחק באה לידי ביטוי .)

טיזול, ולא כפי שמצופה באופן אינטואיטיבי. במחקר שבדק את רמות דווקא בירידה ברמות הקור

למתבגרים ובוגרים ללא  אימהותלעומת  ,ASDלמתבגרים ובוגרים בעלי  אימהותהקורטיזול ברוק של 

בקבוצת הניסוי היו נמוכות יותר לעומת קבוצת  אימהותהפרעות, נמצא כי רמות הקורטיזול אצל 

 (.Seltzer et al., 2010עם מצבי דחק כרוניים ) אימהותדותן של אותן הביקורת, מה שמרמז על התמוד
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גם הבריאות הנפשית של ההורים היא גורם חשוב במחקר של דחק הורי, שכן מחקרים הראו שדיכאון 

(. Gelfand, Teti & Fox, 1992; Maxted et al., 2005הורי הוא בעל קשר חזק לרמות הדחק הורי )

היו יותר הפרעות פסיכיאטריות לעומת הורים לילדים בעלי  ASDים לילדים עם בנוסף, נמצא שאצל הור

 (.Yirmiya & Shaked, 2005התפתחות תקינה )

אינם מופיעים בהכרח בעוצמה המצדיקה אבחנה פסיכיאטרית. למשל, הפסיכולוגיים התסמינים 

 26.9)בגיל ממוצע של  ASDבין היתר מצוקה פסיכולוגית של הורים לפעוטות בעלי  שבו נבדקהבמחקר 

המגדלות ילדים עם  אימהותכאוניים בקרב ידותסמינים נמצאו רמות גבוהות של דחק הורי  ,חודשים(

ASD  בגילאים צעירים ביותר. ממחקר זה עלו ראיות לכך שגם אבות לילדים בגיל זה חווים רמות

ם הרגשיים של עצמם יש פחות כאוניים. ייתכן שלהורים הנאבקים עם הקשייידותסמינים גבוהות של דחק 

 & Davisמשאבי התמודדות, והם רגישים יותר ללחץ הנוגע להתנהגויות המאתגרות של ילדיהם  )

Carter, 2008 לעומת הממצאים שתוארו לעיל, במחקר שהשווה בין הורים לילדים עם .)HFA  לבין

אצל ההורים כפי שנמדדה  לא נמצאו הבדלים בפסיכופתולוגיה ,הורים לילדים בעלי התפתחות תקינה

פיסית בין קבוצות ההורים. החוקרים מייחסים את ה, ולא נמצאו הבדלים בבריאות SCL-90-Rבשאלון 

ילדים בעלי  14 -ו HFAילדים עם  15לגודל המדגם הקטן, שכן המדגם כלל רק  יםהעדר הממצא

 (. Rao & Beidel, 2009התפתחות תקינה )

 לעומת הפרעות אחרות ASD רמות דחק אצל הורים לילדים עם

 “ I just think it was totally exhausting. I just don`t think that anyone knows 

how you have to fight battles constantly…an excruciating daily grind” 

(In Schall, 2000, p.416) 

 ASDכך שהורים לילדים עם כפי שתואר לעיל, קיימות עדויות רבות והסכמה בין החוקרים על 

חווים רמות גבוהות יותר של דחק יחסית להורים לילדים בעלי התפתחות תקינה. יחד עם זאת מעניין 

לעומת הורים לילדים עם קשיים  ASDלבחון את הדמיון והשוני בביטויי הדחק בקרב הורים לילדים עם 

גם ביחס להורים לילדים בעלי  גבוהה ASDאחרים. מסתבר כי רמת הדחק בקרב הורים לילדים עם 

 ;Abbeduto et al., 2004; Baker-Ericzen et al., 2005התפתחותיות אחרות )-מגבלות נוירו

Dumas et al., 1991; Schieve et al., 2008 .)מבין כל הפרעות ההתפתחות של  יש הטוענים כי
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כב ביותר של גורמי דחק ( מעלות את המערך המורASDהילדות, ההפרעות על הספקטרום האוטיסטי )

 (. Randall & Parker, 1999למשפחה )

לעומת הורים לילדים עם תסמונת  ASDחוקרים שהשוו רמות דחק אצל הורים לילדים עם 

מצאו כי בהשוואה לילדים עם תסמונת דאון, הורים לילדים  ,או סוגים אחרים של איחור התפתחותי ,דאון

מבוכה מההתנהגות של  יותר של דחק, הנובע בין השאר מתחושתעם אוטיזם מדווחים על רמות גבוהות 

לילדים  אימהותהדחק בקרב  שבו נבדק(. במחקר אורך Sanders & Morgan, 1997ילדם בציבור )

לילדים  אימהותספר בעלי הפרעות שונות המלוות להפרעה אינטלקטואלית, נמצא כי -בגילאי טרום בית

או עם תסמונת  CPלילדים עם  אימהותות לחץ גבוהות יותר מאשר המאובחנים עם אוטיזם דיווחו על רמ

שנים לפחות, גם כאשר נלקחו בחשבון מאפיינים  5היו יציבים לאורך  נמצא כי דיווחים אלודאון. כמו כן, 

 & ,Eisenhower, Bakerשל הבדלים בחומרת בעיות ההתנהגות והרמה הקוגניטיבית של הילד )

Blacher, 2005לילדים בגילאי טרום בית ספר בעלי איחור  אימהותומים התקבלו לגבי (. ממצאים ד

הורים לילדים עם הפרעות התנהגות לגבי (, כמו גם Estes et al., 2009התפתחותי שאינו ספציפי )

(Noh et al., 1989( והורים לילדים עם מחלות כרוניות, כגון סיסטיק פיברוזיס )Bouma & 

Schweitzer, 1990       .) 

מספר בנבדקה רמת המצוקה הנפשית של ההורים נמצאו ממצאים דומים.  גם במחקרים בהם

 Gray, 1994; Grayחוות רמות גבוהות של מצוקה נפשית ) ASDלילדים עם  אימהותש נמצאמחקרים 

& Holden, 1992 לילדים עם  אימהותנפשית בקרב ה(. גם בתחום זה, רמות המצוקהASD  גבוהות אף

הראו רמות רווחה פסיכולוגית  ASDלילדים עם  אימהותלילדים עם מוגבלויות אחרות.  אימהותביחס ל

השביר ושיתוק  X -לילדים עם תסמונת דאון, תסמונת ה אימהותויכולות התמודדות נמוכות יותר יחסית ל

 ;Abbeduto et al., 2004; Blacher & McIntyre, 2006; Eisenhower et al., 2005מוחין )

Kasari & Sigman, 1997 באמצעות שילוב של ציוני  תסמינים פסיכולוגיים(. כמו כן, במחקר שבדק

לילדים עם  אימהות(, נמצא שBrief Symptom Inventory) BSI -סולמות הדיכאון והחרדה בשאלון ה

ASD  לילדים בעלי  אימהותבגילאי טרום בית ספר דיווחו על רמות גבוהות יותר של דחק הורי לעומת

נמצא שהורים לילדים עם אוטיזם הראו  בנוסף, (.Estes et al., 2009ב התפתחותי ללא אוטיזם )עיכו

יותר דיכאון בהשוואה להורים לילדים עם התפתחות תקינה, תסמונת דאון או פיגור עם אטיולוגיה לא 
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 & Yirmiyaם עם ליקויי למידה או הפרעות פסיכיאטריות )יידועה, אבל לא בהשוואה להורים לילד

Shaked, 2005 ,לעומת זאת, במחקר אחר לא נמצאו הבדלים ברמה הכללית של אופטימיות, דיכאון .)

 Greenberg etלילדים מבוגרים עם אוטיזם, תסמונת דאון וסכיזופרניה ) אימהותרווחה או בריאות בין 

al., 2004.) 

דחק ומצוקה  והממצאים הרבים המראים רמות גבוהות של ,למרות ההסכמה הגורפת בספרות

, עיון בממצאים שתוארו מראה כי לא כל ההורים המגדלים ילד עם ASDנפשית בקרב הורים לילדים עם 

ASD  .ממדגם  80% -נמצא כי כמסוים במחקר בעוד שלדוגמה,  מדווחים על רמות גבוהות של דחק

ו או שתפ ראה לאככל הנ 20% -מתוחים מעבר ליכולותיהם, הרי שיתר ה כי לעיתים הםדיווחו  הוריםה

(. לפיכך יש מקום לבדוק מהם Sharpley et al, 1997) מידהדיווחו על מצבם כמעורר דחק באותה 

הגורמים התורמים לשונות זו בין ההורים, ומהו כיוון הקשר בינם לבין רמות הדחק בקרב הורים לילדים 

 .ASDעם 

אבות לילדים עם הפרעות ו אימהותבמחקר הנוכחי נבדקה מידת הדחק הסובייקטיבי שחווים 

 (.(PSI The Parenting Stress Index, Abidin, 1990 -בספקטרום האוטיזם תוך שימוש בשאלון ה

 BSI (Brief -תוך שימוש בשאלון ה וחווים ההורים נבדק התסמינים הפסיכולוגיים אותםבנוסף, 

Symptom Inventory, Derogatis & Melisaratos, 1983אלונים אלו, הבוחנים (. סולמותיהם של ש

, יפורטו להלן בפרק השיטות. כמו כן נבדק הקשר בין ותסמינים פסיכולוגיים היבטים שונים של דחק

שחווים ההורים לבין מין ההורה,  והתסמינים הפסיכולוגיים עם הזמן במידת הדחק או יציבות שינוי

 שלו. התסמינים מרת בחוהשינוי או היציבות וברמת התפקוד של הילד יציבות האו השינוי 

 ASDגורמים שמשפיעים על דחק בקרב הורים לילדים עם 

. ASDעד כה נסקרו ממצאים רבים המראים רמות דחק גבוהות יותר בקרב הורים לילדים עם 

מנת -, וזאת עלASDלבחון את הגורמים הקשורים לדחק אצל הורים לילדים עם  ניסורבים  חוקרים

גמות הללו. ניתן לחלק בגסות את המשתנים המתווכים שנבדקו לגבי להגיע להבנה טובה יותר של המ

( ולמאפייני למאפייני ההורים עצמם )מין ההורהלבין דחק בקרב הוריו  ASDהקשר בין גידול ילד בעל 

האוטיסטיים(. להלן סקירה של הממצאים התסמינים חומרת רמת התפקוד והילדים בעלי האבחנה )

 הנוגעים למשתנים הללו.
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למרות  ידי חוקרים רבים.-נבדק על  ASDהורים לילדים עם  אצלר בין מגדר לבין דחק הקש

העיקריות במחקרים על ילדים ועל חיי המשפחה, כיום יותר  המידעניותהיו  אימהותשבאופן היסטורי 

ויותר חוקרים כוללים גם אבות במחקריהם. תהליך זה מתעצם ככל שגוברת ההכרה של החוקרים 

כדי להבין בצורה הטובה  מידעניםמעורבות האבות במשפחה, והיתרונות בשימוש בריבוי  בחשיבותה של

נערכו  ,(. במחקרים בהם נבדק משתנה מין ההורהDavis & Carter, 2008ביותר את חיי המשפחה )

. נמצא כי רמות ASDואבות לילדים עם  אימהותהשוואות בין רמות הדחק והרווחה הפסיכולוגית בקרב 

 ; Moes et al., 1992לעומת אבות דווחו במספר מדגמים ) אימהותיותר של דחק אצל גבוהות 

Sharpley et al., 1997; Tehee, Honan & Hevey, 2009.) 

הבדל מפתיע בקשר שבין קיומה של ההפרעה  נמצא, HFAבמחקר שבדק הורים לילדים עם 

רה ישירה ומשמעותית יותר מההפרעה הושפעו בצו אימהותלעומת אבות:  אימהותלבין רמות הדחק בקרב 

 של ילדם, ואילו האבות ייחסו את הדחק שהם חווים למצבן של בנות זוגם, ולאו דווקא למצב הילד

(Gray, 2003) ואבות לילדים בעלי  אימהות. במחקר נוסף שבו נבדקוASD  נמצא כי 3-18בגילאי ,

של קשיי התמודדות עם גבוהות יותר  דיווחו על רמות דחק גבוהות יותר מאבות, ועל רמות אימהות

. כמו כן, במחקר שכלל הורים לילדים ממגוון הספקטרום (Tehee et al., 2009) הטיפול בילד

הסבירות לדיווח על  אימהותהאוטיסטי, שני ההורים הושפעו מהקשיים הנובעים מגידול הילד, אולם אצל 

 ASDבנוסף, אימהות לילדים עם  (.Gray, 1994מצוקה חמורה הייתה גבוהה יותר באופן משמעותי )

 ,Hastings et al., 2005; Olson & Hwangדיווחו על רמות גבוהות יותר של דיכאון לעומת אבות )

2001.) 

“I had a career before my child`s diagnosis. Now all that doesn`t seem 

important anymore. I work a part-time job so I can be home with my son” 

(In Hutton & Caron, 2005, p. 186) 

לעומת אבות כתוצאה של  אימהותמסבירים את רמות המצוקה הגבוהות אצל החוקרים ישנם 

נחשפות יותר לתגובות חברתיות  אימהותהבדלים בין גברים ונשים בתפקידיהם המוגדרים תרבותית. 

מהעדר תעסוקה, שבנוסף למקור הכנסה מהווה  תריו סובלותושליליות על ידי אנשים מחוץ למשפחה, 

 ,Grayתפקיד אלטרנטיבי לתפקיד ה"הורה לילד עם אוטיזם", והזדמנות "לברוח" מהסביבה הביתית )
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1994; Gray & Holden, 1992 לילדים עם  אימהות(. גם כאשרASD  עובדות מחוץ לבית הן נתקלות

ם עליהן לקצץ בפעילות הרגילה שלהן בעבודה, ביותר הפרעות במהלך יום העבודה, כגון מצבים בה

(. לפיכך הן עלולות לחוש יותר Smith et., 2010לילדים בעלי התפתחות נורמלית ) אימהותלעומת 

 אימהותידי הממצא לפיו רק אצל -חוסר שוויון וחוסר צדק, התורמים ליותר דחק. השערה זו מחוזקת על

 .(Tehee et al., 2009)חק נמצא קשר בין מעורבות בגידול הילד לבין ד

בניגוד לממצאים שהוצגו לעיל, ממצאים חדשים יותר הראו דמיון ברמת הדחק בין האבות 

 ,Hastings et al., 2005; Rimmerman, Turkel & Crossman, 2003, Noh et al) אימהותוה

, אך אימהותקרב הנמצא כי ב ,דחק. בפרטל(, אולם יחד עם זאת נמצאו הבדלים בגורמים המתווכים 1989

 אימהותהיו גורם מתווך לרמות הדחק, וכי  ASD -לא בקרב האבות, בעיות התנהגות אצל הילד עם ה

 ,.Hastings et alהפגינו יותר עמדות חיוביות לגבי השפעות הילד על עצמן ועל בני המשפחה האחרים  )

אטריים של הורים לילדים אנליזה את קשייהם הפסיכי-בנוסף, במחקר שבדק בשיטות של מטא(. 2005

עם אוטיזם, לעומת הקשיים הפסיכיאטריים של קבוצות הורים אחרות, מין ההורה לא נמצא משמעותי 

ממצאים אלו יכולים לשקף שינוים עכשוויים (. Yirmiya & Shaked, 2005בכל ההשוואות שנבדקו )

ברים על ידי הבדלים בין בחלוקת האחריות על הדאגה לילדים בקרב חלק מהמשפחות, או להיות מוס

  (.Davis & Carter, 2008המדגמים במחקרים השונים  )

. למשל, נמצא ותסמינים פסיכולוגיים פערים בממצאים יכולים לנבוע מאופן המדידה של דחק

לעומת הורים לילדים עם עיכוב התפתחותי והתפתחות  ASDדחק הורי גבוה יותר אצל הורים לילדים עם 

חלק מממדי הדחק: תחושת היכולת ומידת הסיפוק מחיי הנישואין היו נמוכים יותר, אבל , אבל רק בתקינה

יה לרגשות אשמה, בפגיעה כלכלית ובפעילויות משפחתיות. כמו ילא היו הבדלים בין קבוצות המחקר בנט

(. הממצאים Rodrigue et al., 1990ילד )-אינטראקציה אםבמשפחתי והכן לא נמצאו הבדלים בגיבוש 

ותסמינים  והן אבות כשחוקרים דחק הורי אימהותעורבים הללו מחזקים את הצורך לבחון הן המ

                                                                                                                                                                                                                                                                                          , כפי שנעשה במחקר הנוכחי.                                                                                                    פסיכולוגיים

בקרב  והתסמינים הפסיכולוגייםקרים המתארים את הקשר בין רמות הדחק עד כה פורטו מח

. התמונה שהוצגה עד כה חלקית בלבד, שכן הספקטרום , ובין מין ההורהASDהורים לילדים עם 

הילדים יכולים להיות מתווכים חשובים בקשר בין הורות  מאפייניהאוטיסטי הנו רחב ומגוון, כך שגם 
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 בהקשר זהבדקו ההורים. במחקר זה נ של והתסמינים הפסיכולוגייםמות הדחק לבין ר ,ASDלילדים עם 

ממצאי יוצגו שהוא מציג. להלן התסמינים רמת החומרה של ו של הילד בעל האבחנהרמת התפקוד 

  .מחקרים שעסקו בגורמים הללו

“I can`t work. I don`t know how I am going to support us. I can`t leave him 

home by himself obviously and I can`t leave him with my parents. I mean, they`re too 

old…but if I can`t get him employment…well, I`ll have to stay home. I don`t know. It`s 

no good. Everything depends on his arrangements.” 

(In Gray, 2002, p. 220) 

הנו תובעני במיוחד, ודורש היערכות והסתגלות. לפיכך, אין זה מפליא  ASDם הטיפול בילד ע

שהורים דיווחו על היבטים שונים הנוגעים לדאגה לילד בעל האבחנה כעל מעוררי דחק. היבטים אלו 

ועם יצירת תקשורת מוצלחת עם  ,כוללים בין היתר התמודדות עם הקשיים הכרוכים בהשגת שירותים

. כאמור, בעיות בקריירה היו גם הן נפוצות, כאשר הורים דיווחו על מגבלות קלות ניםבעלי המקצוע השו

-Bakerשלהם, מה שמוסיף לעומס הכלכלי של הטיפולים בילד בעל האבחנה  ) עד חמורות לקריירה

Ericzen et al., 2005; Gray, 2002 .) 

מתמודדים עם  ASDמעבר לקשיים המעשיים בהתארגנות המשפחתית, הורים לילדים עם 

של ילדם, שפעמים רבות תלוי במידה רבה בהוריו, ודורש עזרה  ולחצים הנוגעים ישירות למצב

 ASDאימהות למתבגרים ומבוגרים עם (. Boyd, 2002במיומנויות הקשורות בדאגה וטיפול עצמי )

, לעומת מקדישות יותר זמן לטיפול בילד ובמטלות הבית, ופחות זמן לעצמן ולפעילויות פנאי שלהן

תלות הילד בהוריו מעמיסה גם קושי רגשי (. Smith et al., 2010אימהות לילדים שאינם בספקטרום )

קשיים אלו עלולים להוסיף .(Gray, 2002; Tehee et al., 2009) הכרוך בדאגה לעתידו בטווח הארוך

התלבשות, רחצה, לאחריות הנוגעת לגידול הילד, בשל צורך בעזרה במגוון פעילויות בסיסיות כגון 

והתסמינים הפסיכולוגיים שירותים וכד'. הדרישות המוגברות הללו עלולות להוביל לעלייה ברמות הדחק 

לבין רמות הדחק  ASDאצל ההורים. אף על פי כן, הממצאים לגבי הקשר בין רמת התפקוד של ילד עם 

 אצל הוריו מעורבים.הפסיכולוגים  והתסמינים
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סתגלותי טוב יותר אצל ילדים קשור לעלייה בתחושת הרווחה אצל מצד אחד, נמצא שתפקוד ה

(. Fitzgerald, Birkbeck & Matthews., 2002; Tomanik, Harris & Hawkins, 2004אימהות )

תקשורת בשאלון , בעלי ציון נמוך במיוחד בסולם הספר-כן נמצא שהורים לילדים בגילאי טרום בית-כמו

(. מצד שני, Cassidy et al., 2008חו על יותר תחומי קושי עם הילדים )דיוו ,(59.8הויינלנד )ממוצע 

 ;Beck et al., 2004חוקרים אחרים דיווחו שאין קשר בין דחק הורי למיומנויות הסתגלותיות )

Lecavalier, Leone & Wiltz, 2006 במחקר שבו נערכה השוואה בין דחק בקרב אימהות לילדים .)

לעומת אימהות לילדים בני אותו גיל עם עיכוב התפתחותי ללא  ,אוטיזםבגילאי טרום בית ספר עם 

נמוכות יותר מילדים עם עיכוב  ASDיום של ילדים עם -אוטיזם, נמצא כי למרות שמיומנויות היום

 (. Estes et al., 2009האימהות )בקרב התפתחותי ללא אוטיזם, אין קשר בינן לבין רמות הדחק 

ין רמת האינטליגנציה של הילד לבין רמת הדחק בקרב ההורים אינם גם הממצאים לגבי הקשר ב

 & Davisלרוב, תפקוד קוגניטיבי לא נמצא כמנבא בולט לרמות הדחק בקרב אבות או אימהות ). אחידים

Carter, 2008; Yamada et al., 2007; Baker et al., 2002 יחד עם זאת, במחקרים אחרים נמצא .)

ספר דיווחו כי חוסר אחידות בתפקוד הקוגניטיבי הוא אחת התופעות -ביתכי הורים לילדים בגיל 

(. כמו כן, נמצא שהורים לילדים עם אוטיזם בתפקוד Bebko et al., 1987המלחיצות ביותר עבורם )

נמוך הראו יותר קשיים פסיכיאטריים לעומת הורים אחרים, בעוד שהורים לילדים עם אוטיזם בתפקוד 

 (.Yirmiya & Shaked, 2005קשיים פסיכיאטריים ) גבוה לא הראו יותר

חוסר האחידות בממצאי המחקרים שלעיל ככל הנראה קשור בהבדלים המתודולוגיים ביניהם. 

חוקרים שונים מדדו את רמות הדחק בשיטות מדידה ובכלי מחקר שונים. כמו כן, המדגמים שנבדקו 

גם מבחינת מידת ההומוגניות של קבוצות שונים מבחינת גילאי הילדים ורמת התפקוד שלהם, כמו 

וכן  ,המחקר. במחקר הנוכחי רמת התפקוד של הילד נבחנה באמצעות מבחן האינטליגנציה שהועבר לילד

 The Vineland Adaptive Behavior Scales-Interviewידי ראיון הויינלנד שהועבר להורים )-על

Edition, Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984ו כן נבדק הקשר בין שינוי או יציבות עם הזמן (. כמ

והתסמינים לבין שינוי או יציבות עם הזמן ברמת הדחק הסובייקטיבי  ,ברמת התפקוד של הילד

 .הפסיכולוגיים בקרב ההורים
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“when my child was little, a neighbor next door told other parents not to let 

their children play with him because he was weird” 

(In Hutton & Caron, 2005, p. 186) 

 .ASD –בנוסף לרמת התפקוד של הילד, נבדקה גם חומרת התסמינים הקשורים ישירות ל 

כאמור, ההפרעות על הספקטרום האוטיסטי מאופיינות בליקויים בשלושה תחומים עיקריים: התחום 

ות ותחומי עניין מצומצמים. מחקרים רבים בדקו האם התקשורתי, התחום החברתי והתנהגויות חזרתי

בקרב הורים לילדים  והתסמינים הפסיכולוגייםהללו לבין רמת הדחק התסמינים קיים קשר בין עוצמת 

 , ושוב, גם בתחום זה עלו ממצאים מעורבים.ASDבעלי 

לרמות הדחק הורי  רה בקשר חיוביהאוטיסטיים קשוהתסמינים דיווחו כי חומרת  חוקריםמצד אחד, מספר 

(Abbeduto et al., 2004; Hastings & Johnson, 2001; Kasari & Sigman, 1997 באופן .)

הנובע  אימהותניבאו באופן מובהק דחק של  של הילד ספציפי יותר, מיומנויות של אינטראקציה חברתית

יותר לטיפול אצל ילדים מתפקוד הילד. ממצאים אלו אינם מפתיעים, שכן ליקויים חברתיים הם עמידים ב

. גם מיומנויות שפתיות נמוכות ואובססיות הנוגעות לאכילה ם למאפיין מפתח בהפרעה, ונחשביASDעם 

 & Baker-Ericzen et al., 2005; Davisאו לשירותים נמצאו קשורות לרמות הדחק אצל ההורים )

Carter, 2008; Gray, 2002; Lecavalier et al., 2006.)  ,במחקרים אחרים לא נמצאו מצד שני

לבין הורים לילדים שקיבלו אבחנה של  ,הבדלים בין הורים לילדים שקיבלו אבחנה של הפרעה אוטיסטית

אינם מספיקים בחומרתם התסמינים (, שבה PDD-NOS)תפתחות רחבת היקף שאינה ספציפית הפרעת ה

בנוסף, לא תמיד נמצא קשר (. Estes et al., 2009או בהיקפם על מנת לקבל אבחנה של אוטיזם )

 (.Davis & Carter, 2008) אימהותמשמעותי בין מיומנויות תקשורת לרמות הדחק של ה

 The Autismהאדוס )מבדק של הילד באמצעות התסמינים במחקר הנוכחי נמדדה חומרת 

Diagnostic Observation Schedule-Generic, Lord, Risi, Lambrecht, Cook, Leventhal, 

DiLavore, Pickles & Rutter, 2000 עם הזמן או יציבות (. כמו כן נבדק האם יש קשר בין שינוי

 והתסמינים הפסיכולוגיים שלעם הזמן ברמות הדחק  או יציבות לבין שינוי ,של הילדהתסמינים בחומרת 

 .ידם-כפי שנתפשים על הוריו
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 ותסמינים פסיכולוגייםהשפעת זמן על דחק 

רו נערכו ברובם בנקודת זמן מסוימת, ולפיכך לא ניתן להסיק מהם לגבי עד כה המחקרים שנסק

, . מעטים המחקרים שעקבו אחר משפחות לאורך זמןASDתהליכים שמתרחשים במשפחות בהן ילד עם 

מחקר אורך נחוץ להבנת השינויים ההתפתחותיים שיכולים להתרחש בקשר שבין ש אף העובדה-וזאת על

 (.Estes et al., 2009בקרב ההורים ) מאפייני הילד ורמות הדחק

בשתי נקודות  ASDבו נבדקו הורים לילדים עם לפני כשני עשורים, ו נערךמחקר מרכזי שכזה 

, ההורים רואיינו לגבי מספר נושאים הקשורים לחוויה בזמן המדידה הראשוןבהפרש של עשר שנים.  ,זמן

של הילד כיום, התסמינים רפואית של הילד, המשפחתית של גידול ילד עם אוטיזם, כגון ההיסטוריה ה

ההשפעה של המצב על הבריאות והקריירה של ההורים, ההשפעות השונות של האוטיזם על חיי החברה 

של המשפחה, טכניקות ההתמודדות של ההורים, המשגת המחלה והציפיות של ההורים מההתפתחות 

 ,Gray) עסקו לרוב בנושאים אלו דידה השניבזמן המאיונות ת של ילדם. למטרות השוואה, גם הרהעתידי

1994; Gray, 2002).  לאחר עשור, ההורים עדיין דיווחו על מצוקה משמעותית. יחד עם זאת רמת

לאבות הצטמצמו. למרות השיפור היחסי, עדיין יותר  אימהותהמצוקה הרגשית ירדה, וההבדלים בין 

פיה ו/או יכאון, וכשליש מהם קיבלו פסיכותרוד ממחצית מההורים דיווחו על רמות משמעותיות של חרדה

 מנת לעזור להם להתמודד עם הקשיים.-טיפול תרופתי על

הורים דיווחו פחות על קשיי תקשורת כבעיה מרכזית. החוקרים לאחר עשר שנים, כמו כן, 

מייחסים את השינוי לשיפור ברמת התקשורת של הילדים, לשיפור ביכולת של ההורים להבין אותם, 

פיתוח דרכים טובות יותר להתמודד עם היכולות דה בציפיות ההורים לגבי התקשורת או ליריל

חלה ירידה בחשיבות המיוחסת להתנהגות בעייתית בציבור, בנוסף, התקשורתיות המוגבלות של הילד. 

לאובססיות ולגמילה. יחד עם זאת חלה עלייה בחרדה לגבי העתיד של הילד, שכן אף אחד מהילדים לא 

ההחלמה של הילדים וגילם המתקדם משמעותו -יום שהוריהם צפו. אי-גיע לרמת מיומנויות היוםה

שהמגורים וההשגחה עליהם בעתיד הפכו לדאגות חשובות יותר בקרב ההורים. בסופו של דבר, המסקנה 

ני הייתה כי רוב המשפחות נמצאו במצב טוב יותר, וכשני שליש מהנבדקים טענו כי מצבם טוב יותר מלפ

 (.Gray, 2002שנים ) 10
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במחקר אורך נוסף נבדקו מדדים כמותיים )שאלונים( לרמות הדחק אצל המטפלים ולהתנהגות 

הפרש של שנה ביניהן. בניגוד לממצאים  , עםהילד, הן בקרב הורים והן בקרב מורים, בשתי נקודות זמן

ההורים והמורים והן בבעיות  , הממצאים במחקר זה הראו החמרה הן ברמות הדחק שלקודם לכןשתוארו 

. החוקרים ראו בכך תמיכה למודל ההשפעה ההדדית של דחק ASD -ההתנהגות של הילדים בעלי ה

(Transactional model of stress שמדגיש שהתנהגויותיהם של הילד והמטפל משפיעות זו על זו ,)

(Lecavalier et al., 2006.) 

, בתסמינים פסיכיאטרים )ובפרט בדחקם התמקדו במחקר אורך מקיף שלישי שנערך, החוקרי

ילד בעל לקות אינטלקטואלית. המחקר  שלהן אימהותאצל ובתפקוד אינטלקטואלי  תסמינים דיכאוניים(

(, תסמונת דאון, לקות CPלילדים עם שיתוק מוחין ) אימהותגם  ,לילדים עם אוטיזם אימהותבנוסף ל ,כלל

שכללה ילדים בעלי התפתחות נורמטיבית. במחקר זה  ,ביקורתאינטלקטואלית שאינה מובחנת וקבוצת 

ספר. כמו כן, -בלבד )ללא אבות(, והילדים בקבוצות הניסוי היו כולם בגילאי טרום בית אימהותהשתתפו 

ומטה  75כל הילדים שנכללו בקבוצות הניסוי היו בעלי תפקוד אינטלקטואלי נמוך, כלומר בעלי ציון 

Bayley Scales of Infant Development 2במבחן הביילי )
nd

 Edition אימהות(. במחקר זה נמצא כי 

לילדים עם אוטיזם מדווחות על רמות הדחק הגבוהות ביותר, וכי ממצא זה נותר יציב במשך השנים, גם 

 ,.Eisenhower et alהפסיכיאטריים )והתסמינים כאשר מנכים את גורמי התפקוד האינטלקטואלי 

2005.) 

ל מחקרי האורך נראה כי שונות בכלי המחקר, שיטות המדידה והנבדקים גם בהקשר ש

 10 -בין שנה ל) ופרק הזמן שחלף בין שתי המדידות. כמו כן, ייתכן םשהשתתפו תרמה להבדלים בממצאי

לאור הנסקר לעיל, ניתן לסכם ולומר כי  ( היה גורם משמעותי בהשפעתו על המשתנים שנבדקו.שנים

כרוך בהשפעות נרחבות על הוריו. למרות  ASDכי גידול ילד עם  ,קרב החוקריםקיימת הסכמה רחבה ב

שחוקרים רבים בחנו את ההשפעות הללו ואת הגורמים השונים שמעורבים בהן, ישנם משתנים רבים 

ממצאים לא עקביים, ולמיטב ידיעתי מעטים הם המחקרים שבהם התבצע מעקב אחר  נםשלגביהם יש

אורך זמן. המטרה של מחקר זה היא לבדוק היבטים מרכזיים בהתמודדות ל ASDהורים לילדים עם 

על ידי בדיקת תהליכי שינוי, או לחילופין יציבות, ברמות הדחק  ,ההורים עם ההפרעה אצל ילדם

 .והתסמינים הפסיכולוגיים שהם חווים
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הורים והזניח את החוויות של אבות ושל  ,בנוסף, רוב המחקר התמקד בהורים לילדים צעירים

לילדים בוגרים יותר. כמו כן, מחקרים רבים התמקדו בילדים בטווח מצומצם של רמות תפקוד )תפקוד 

נמוך או תפקוד גבוה(, ומעטים כללו במדגם ילדים בעלי רמות תפקוד מעורבות. בשל מורכבות הפרעות 

שנה חשיבות רבה ספקטרום האוטיזם והשפעתן הנרחבת והיומיומית על משפחות רבות, אני מאמינה כי י

וטווח רחב של רמות  ASDוגם אבות, טווח רחב יותר של גילאים של אנשים עם  אימהותלמחקר שכולל 

מנת שניתן יהיה להרחיב את מערך המידע כבסיס לשירותי תמיכה -תפקוד אצל אותם ילדים, וזאת על

 יום.-חיי היוםשמתאימים לצורכיהם של שני ההורים, לשלב בחיים בו מצוי הילד, ולתפקודו ב

המחקר המוצע מהווה חלק ממחקר אורך העוקב אחר ילדים המאובחנים עם הפרעות בספקטרום 

ידם, הוערכה -האוטיזם והוריהם. רמת הדחק הסובייקטיבי של ההורים, כלומר הדחק כפי שנחווה על

יני הילד, המעריך רמות דחק הנובע ממאפייני ההורה, דחק הנובע ממאפי PSIהשאלון במחקר באמצעות 

 -שאלון האמצעות ב ידם, נמדדו-ודחק כללי. התסמינים הפסיכולוגיים של ההורים, כפי שנתפשים על

BSI התסמינים ואת עוצמתם. שני השאלונים נמסרו למילוי עצמי הן לאימהות והן  מספראת , המעריך

נבדקו  שלונים התסמיחומרת . המשתנים הנוגעים לרמת התפקוד של הילד ול2ובזמן  1לאבות, בזמן 

 .2וגם בזמן  1כחלק מאבחון סטנדרטי של הילד, שנערך גם בזמן 

עם הזמן  או שקיימת יציבות ( האם קיים שינוי1שאלות מרכזיות: ) שתיבמהלך המחקר נבדקו 

כפי , אצל הורים לילדים עם הפרעות בספקטרום האוטיזםוהתסמינים הפסיכולוגיים ברמות הדחק 

( האם קיים קשר בין שינוי או יציבות עם הזמן ברמות 2? )BSI -ו PSIים על ידי השאלונ יםשנמדד

ברמת  או היציבות השינוי, לבין מין ההורה ,תסמינים הפסיכולוגיים שחווים ההוריםהוהדחק הסובייקטיבי 

 ? התסמינים שלוחומרת השינוי או היציבות בוהתפקוד של הילד 

 המחקר ומטרות סיכום השערות

ברמות הדחק  2וזמן  1בין זמן זה נבדקה השאלה האם חל שינוי או האם קיימת יציבות במחקר  :1 מטרה

באיזה כיוון. רמות  -, ואם חל שינוי ASDמהות ואבות לילדים עם יוהתסמינים הפסיכולוגיים בקרב א

, הבודק דחק הנובע ממאפייני הילד, דחק PSI -הדחק נמדדו באמצעות הסולמות השונים של שאלון ה

ממאפייני ההורה ודחק כללי. כמו כן, התסמינים הפסיכולוגיים בקרב ההורים נבדקו באמצעות  הנובע
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מאחר ההשערה היא שיחול שינוי ברמות הדחק והתסמינים הפסיכולוגיים לאורך זמן. . BSI -שאלון ה

 כיוונית.-זו תיבדק כהשערה דו השערה, נמצאו ממצאים מעורביםבמחקרי האורך שנסקרו ו

או יציבות במדדי הדחק והתסמינים  ייה נוגעת לשאלת הקשר בין שינויהשנ מטרהה: 2 מטרה

שינוי/יציבות וברמת התפקוד של הילד יציבות מין ההורה, שינוי/לבין  ,2וזמן  1הפסיכולוגיים בין זמן 

 שלו. התסמיניםחומרת ב

של לוגיים ותסמינים פסיכומאחר ובמחקרים שנסקרו היו חוקרים שמצאו קשר בין תסמיני דחק  .א

או  והיו כאלו שלא מצאו קשר כזה, הקשר בין מין ההורה לשינוי ,ההורים לבין מין ההורה

 כיוונית.-ברמות הדחק והתסמינים פסיכולוגיים ייבדק כהשערה דו יציבות

של ההורים לבין והתסמינים הפסיכולוגיים שוער כי יימצא קשר בין שינוי לרעה ברמות הדחק  .ב

קוד של הילד, כפי שהוערכה באבחון הסטנדרטי בשני הזמנים. בדומה שינוי לרעה ברמת התפ

לבין שינוי והתסמינים הפסיכולוגיים יימצא קשר בין שינוי לטובה במדדי הדחק שוער כי לכך, 

תמצא והתסמינים הפסיכולוגיים יציבות במדדי הדחק כי לטובה ברמת התפקוד של הילד, ו

 קשורה ליציבות ברמת התפקוד של הילד.

של ההורים לבין והתסמינים הפסיכולוגיים שוער כי יימצא קשר בין שינוי לרעה ברמות הדחק  .ג

החמרה ברמת התסמינים של הילד, כפי שהוערכה באבחון הסטנדרטי בשני הזמנים. בדומה לכך, 

לבין שיפור ברמת  והתסמינים הפסיכולוגיים יימצא קשר בין שינוי לטובה במדדי הדחקשוער כי 

תמצא קשורה ליציבות והתסמינים הפסיכולוגיים יציבות במדדי הדחק כי של הילד, והתסמינים 

 ברמת החומרה של התסמינים של הילד.

 שיטה

 נבדקים

משפחות הכוללות זוג הורים ואחד מילדיהם בעלי הפרעה אוטיסטית          40במחקר השתתפו 

(Autistic Disorder - AD), אינה ספציפית )או הפרעה התפתחותית רחבת היקף שPervasive 

Developmental Disorder Not Otherwise Specified -  PDD-NOS .)ם הנוכחי איסוף הנתוני

 הראשון, מחקרבשלב ההתבצע כחלק ממחקר אורך, בו התבצעה פנייה חוזרת למשפחות שהשתתפו 
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(. 1)זמן  2006ובמבר ועד נ 2004ידי פרופ' נורית ירמיה, מאוקטובר -שנערך כשלוש שנים קודם לכן על

משפחות באמצעות מכתב, שחולק במוסדות לילדים הסובלים מהפרעות בספקטרום  61גויסו  1בזמן 

(, ושפורסם בעלונים ואתרי אינטרנט של ארגוני ASD –Autism Spectrum Disordersהאוטיסטי )

. ילדים בעלי מצב ASDשווה של בנים ובנות בעלי  מספרהיה נבחרו משפחות כך שי זמןם. באותו הורי

השביר או טרשת קרשית  X -רפואי שעלול להיות בעל קשר סיבתי עם ההפרעה, כגון סינדרום ה

(Tuberous Sclerosis ,לא נכללו בו. כמו כן, הורים בעלי מצב רפואי לקוי או לקות שמיעה או ראיה )

 ילד חי אתם בביתם.לא נכללו במחקר. בנוסף, נבחרו להשתתף רק משפחות בהן ההורים נשואים וה

נשלחו מכתבים לאותן משפחות, תוך הקפדה על כך שעברו  ,(2הנוכחי )זמן  בשלב המחקר

, בהם הוסברו מטרות המחקר ומהלכו. באותו מכתב הוצעה להורים 1שלוש שנים מאז השתתפותן בזמן 

ת דואר ידי השארת הודעה בתיב-האפשרות לסרב להשתתף במחקר באמצעות הדואר האלקטרוני או על

. במידה והמשפחה לא יצרה קשר ביוזמתה, כשבועיים לאחר שליחת המכתב א'( 1)ראה נספח  קולית

לקבל את הסכמתם להשתתף במחקר. לא להשיב על שאלותיהם ונעשתה פנייה טלפונית להורים על מנת 

יים יותר משפחות שלא נתנו את הסכמתן להשתתף, משפחות בהן בני הזוג נפרדו או לא ח 2בזמן נכללו 

תחת קורת גג אחת או משפחות בהן הילד בספקטרום האוטיסטי כבר לא חי בבית עם משפחתו. כל 

מועד מהמשפחה קיבלה תמורת השתתפותה דו"ח מסכם לאבחון הילד, הכולל גם השוואה להערכה 

 ב'(. 1 ראה נספחמדעת ) טופס הסכמהידם -עלחתם עם ההורים נבמפגש הראשון הקודם. 

ניות להורים נענו בחיוב. נשירת משפחות נבעה ממספר מצבים, כגון גירושין של מהפ 65% -כ

-(, איn = 1(, מתוכם במשפחה אחת הייתה גם הוצאה של הילד להוסטל, מוות של הורה )n = 2ההורים )

(. כדי לבדוק את תקפות n = 16( או סירוב של ההורים להשתתף )n = 2החזרה של כלל השאלונים )

לבין  ,2השוואה של כל משתני המחקר בין קבוצת המשפחות אשר המשיכו במחקר לזמן  המדגם נערכה

הוא מייצג ואינו מוטה בגלל, למשל,  2מנת לוודא שהמדגם בזמן -, עלקבוצת המשפחות אשר נשרה

 המפרטנשירה סלקטיבית של משפחות לילדים עם תפקוד נמוך. תוצאות ההשוואות יופיעו בהמשך, בחלק 

  מקדימים בפרק התוצאות.הם ניתוחיאת ה

 5-שנים ו 20חודשים ועד  4-שנים ו 5נע בין  2טווח הגילאים של הילדים שהשתתפו בזמן 

 8שנים ו  11מהילדים היו בנים )גיל ממוצע  21חודשים.  3-שנים ו 11 היהחודשים, והגיל הממוצע 
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ים שאובחנו נמצאו כבעלי הפרעה מהילד 34חודשים(.  9שנים ו  10היו בנות )גיל ממוצע  18 -חודשים( ו

עם בנות(, בעוד שחמשת הנותרים אובחנו ככלולים בספקטרום האוטיסטי,  14בנים/ 21אוטיסטית )

 בנות(. 4בן/ 1) NOS-PDD אבחנה של

 כלים

לקבל  מנת-על(, וזאת 1מתבסס על אותם כלים ושאלונים שהועברו בשלב הראשון )זמן  2זמן 

של ההורה. בפגישת המחקר הראשונה נערך אבחון סטנדרטי לילד על מנת תמונת מצב עדכנית של הילד ו

ולהעריך את רמת תפקודו )תפקוד אינטלקטואלי והסתגלות  ,לאשש את קיומה של ההפרעה האוטיסטית

מנת לבדוק האם חל שינוי -על ,2וגם בזמן  1יום(. כאמור, האבחון הסטנדרטי נערך גם בזמן -בחיי היום

באבחנה של הילד וברמת התפקוד שלו. במפגשים הבאים הועברו להורים שאלוני או שקיימת יציבות 

מוצגת טבלה של הכלים,  2. בנספח הפסיכולוגיים שהם חוויםוהתסמינים המחקר לבדיקת רמות הדחק 

 ייעודם והזמן בו הועברו.

 כלים לאבחון הילד והערכת תפקודו .1

 ,.Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS; Lord et alמבדק האדוס 

2000) 

מובנית, שעל ידי אינטראקציה עם בודק -האדוס הינו כלי המאפשר תצפית סטנדרטית חצי

מקצועי בסביבה סטנדרטית, מעוררת הזדמנויות להערכת האינטראקציה החברתית, התקשורת, המשחק 

וסוגי תקשורת שמזוהות הכלי מתוכנן כך שתתעוררנה התנהגויות בחפצים. של הילד והשימוש הדמיוני 

. כלי זה כולל ארבע מודולות )גרסאות(, מתוכן מותאמת לכל ילד אחת בהתבסס על עם הפרעות תקשורת

 1, הילדים עברו הערכה תוך שימוש במודולה 2ובזמן  1בזמן רמת התפתחות השפה האקספרסיבית שלו. 

(n1 = 13, n2 = 10 מודולה ,)2 (n1 = 12, n2 = 10 מודולה ,)3 (n1 = 14, n2 = 19 ומודולה )4 

(n1 = 1, n2 = 1.) 

דקות )כתלות במודולה המועברת(, והיא צולמה בוידאו  85עד  40-אורכת כ ADOS-העברת ה

כדי לבדוק מהימנות לאורך המחקר, כפי שנדרש על ידי מחברי הכלי. ההעברה והקידוד בוצעו על ידי ועל 

והגיעו למהימנות בין שופטים הגבוהה  ,שרה ייעודית לכלישעברו הכ ,ידי סטודנטיות נוספות לתואר שני
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באמצעותו ניתן לכדי אלגוריתם דיאגנוסטי,  קודדוהפריטים  מכןלאחר מהילדים.  90% -עבור כ 80%-מ

אינם התסמינים (, נמצא בספקטרום אך ADלקבוע האם הילד הוא בעל אבחנה של הפרעה אוטיסטית )

(, או שאין לו אבחנה בספקטרום האוטיסטי. קביעת האבחנה PDD-NOSמספיקים לאבחנת אוטיזם  )

 התבססה על נקודות חתך שונות עבור כל אבחנה. 

אפקט חברתי  לכלי זה, המורכבים משני תחומים: לאחרונה הוצעו אלגוריתמים מתוקנים

(Social Affectוהתנהגויות מצומצמות )-( חזרתיותRestricted Repetitive Behaviors בשונה .)

האלגוריתמים הקודמים, ששמו דגש על תחומי התקשורת והאינטראקציה ההדדית, האלגוריתמים מ

ועל כן נטען כי הם מחזקים את  ,תהחדשים לוקחים בחשבון גם את תחום ההתנהגויות הסטריאוטיפיו

 .ADOS (Gotham et al., 2008; Gotham et al., 2007)-התוקף הדיאגנוסטי של ה

פותח גם מדד חדש המספק הערכה  ,ADOS-ריתמים החדשים של העל בסיס ציוני האלגו

 6-10-ו PDD-NOS 4-5לא בספקטרום,  1-3) 10עד  1של הנבדק, בסולם של חומרת ההפרעה ל

הפרעה אוטיסטית(. דירוג זה מאפשר לראשונה להשוות בצורה מדויקת יותר את חומרת ההפרעה של 

 ,Gothamשונות, אשר הוערכו במודולות שונות )ילדים בגילאים שונים ורמות שפה אקספרסיבית 

Pickles, & Lord, 2009 בשני   לחומרת ההפרעה שהוזכר לעיל(. במחקר זה חושב עבור כל ילד המדד

בקרב ההורים לילדם הפסיכולוגיים והתסמינים מנת לבדוק את הקשר בינה לבין הדחק -, עלזמני המדידה

 .ASDעם 

R-ADI  ostic Interview Revised (Lord, Rutter, & Le Autism Diagn -ה ריאיון

Couteur, 1994 ) 

 עם הפרעות בספקטרוםהורים של ילדים לראיון חצי מובנה וסטנדרטי הינו  ADI-R -ה

 ICD-10 (World Health -שמבוססת על ה ,מספק אלגוריתם עבור דיאגנוזה של אוטיזם, האוטיזםה

Organization [WHO], 1993העל ( ו- DSM-IV (APA, 1994 .) הריאיון מקיף שלושה תחומי

תפקוד: תקשורת ושפה; אינטראקציה חברתית; והתנהגויות חזרתיות וסטריאוטיפיות. כדי לקבל אבחנה 

של אוטיזם, יש להגיע לציון הסף בכל אחד מהתחומים הללו. בנוסף, חייבת להיות עדות לאבנורמליות 

הריאיון הועבר להורים  .(Lord, Rutter, & Le Couteur, 1994) חודשים 36התפתחותית לפני גיל 

 בלבד. 1בזמן 
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 ,SCQ Social Communication Questionnaire (Rutter, Baily, & Lord -שאלון ה

2003) 

שהינו ראיון ארוך הכרוך , ADI-R -הועבר הנוסח המלא של ה( 1)זמן  הראשוןמחקר שלב הב

לאשר  בלבד, שמשכו כחצי שעה, זאת על מנת SCQ-בר ההוע 2בזמן בעומס רגשי עבור ההורה. לפיכך 

( של הפרעות על ספקטרום screeningפותח ככלי לאיתור וזיהוי ) שאלון זה .את יציבות האבחנה

(. השאלון הועבר בצורת Bölte, Holtmann, & Poustka, 2008האוטיזם ותוקף באוכלוסיות קליניות )

, כגון "האם יש מצבים בהם הילד משתמש "לא"/"כן"לות שא 40ראיון לאחד מן ההורים, והוא כולל 

בשאלות או אומר דברים שאינם מתאימים מבחינה חברתית?". לגבי כל שאלה, ההורה נשאל האם המצב 

 -העל  (. פריטי השאלון מבוססיםLifetime( והאם הוא היה קיים אי פעם בעבר )Presentקיים כיום )

ADI-R (Lord, Rutter, & Le Couteur, 1994.שתואר לעיל ,) 

המשתייכים בין הינו בעל תוקף הבחנה טוב  SCQ -, ה4בהתייחס לילדים מעל גיל נמצא כי 

        -בינו לבין ה 0.71כי קיים מתאם של אליו, ומשתייכים  שאינםלבין אלה לספקטרום האוטיזם 

ADI-R (Berument et al., 1999.) תשובות אב 15של לנקודת חתך  כך, כאשר מתקבל ציון מעל-

ספקטרום ניתן לומר שקיים סיכוי רב שהילד משתייך ל ,SCQ-של ה Lifetime-נורמליות בגרסת ה

 .0.75ובספציפיות של  0.85האוטיזם, ברגישות של 

 The Vineland Adaptive Behavior Scales – Interview Editionריאיון הויינלנד 

(VABS; Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984) 

שמעריך מיומנויות הסתגלותיות  ,( הנו ראיון הורים מובנהSparrow et al., 1984הויינלנד )

בארבעה תחומים: חברות )סוציאליזציה(, תקשורת, מיומנויות יומיומיות ומיומנויות מוטוריות. תחום 

ציון ון תקן ועבור כל תחום ניתן לחשב צי. 6המיומנויות המוטוריות מועבר אך ורק לילדים מתחת לגיל 

, כאשר ציון גבוה יותר מעיד (15וסטיית התקן היא  100תואם גיל, כמו גם ציון תקן כללי )הממוצע הוא 

תה י( כבר הי2שבזמן איסוף הנתונים בשלב השני של המחקר )זמן על התנהגות יותר מסתגלת. למרות 

שוואה בין תפקוד הילדים מנת לאפשר ה-גרסה חדשה לראיון זה, הוחלט להשתמש בגרסתו הראשונה על

. וד של הילדמבחני האינטליגנציה לשם קביעה של רמת התפק משוקלל עם. ראיון זה בשני הזמנים

 דקות. 30 -בחירתם, והוא נמשך כ פי-עלאיון הועבר לשני ההורים יחד או לאחד מהם בלבד ירה
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ינטלקטואלית של הילד אחד מהמבחנים הבאים שימש להערכת היכולת האבנוסף לכלים שתוארו לעיל, 

 :2עם האוטיזם בהתאם לגילו ויכולותיו בזמן 

 Scales of Early Learning (MSEL; Mullen, 1992 nMulle (מבחן המאלן 

מלידתם שמיועד לילדים  ,)בהתאם לגיל הנבחן(אינטליגנציה  התפתחות או מבחן זה הוא מבחן

 ,המבחן בודק מספר תחומים התפתחותיים. חודשים, ומיועד לבחינה יחידנית 9 -שנים ו 5ועד גיל 

שמעריכים את יכולות הלמידה של הילדים. הוא בוחן יכולות ויזואליות ושפתיות, ועבור כל תחום הוא 

(. בנוסף, עבור ילדים Expressive abilities( ויכולות הבעה )Receptive abilitiesבוחן יכולות הבנה )

מוטוריות. ניתן להפיק מהמבחן חמישה מדדים: יכולת מוטורית,  חודשים הוא בוחן גם יכולות 27עד גיל 

ארגון הבנה חזותית, ארגון הבעה חזותית, ארגון הבנה לשונית וארגון הבעה לשונית. עבור כל מדד ניתן 

לחשב ציון תקן, וציון תואם גיל. המבחן כולל משימות וחומרים שנועדו להגביר את שיתוף הפעולה של 

לילדים מבוגרים יותר  ועבר לילדים בגילאים אלה, אוהמבחן הבמחקר זה כך. -ירים כלילדים בגילאים צע

 .(n1 = 18, n2 = 9) מבחן הקאופמןשלא הצליחו להגיע לסף הדרוש עבור  ,עם רמה קוגניטיבית נמוכה

 The Kaufman Assessment Battery for Children - Hebrew מבחן הקאופמן

Version (K-ABC
HEB

; Kaufman & Kaufman, 1983) 

מבחן הקאופמן משמש למדידת אינטליגנציה והישגים ומיועד לבחינה יחידנית. הגרסה 

הישראלית שבה נעשה שימוש במחקר זה תוקננה על בסיס מדגם ארצי גדול ומייצג של אוכלוסיית ילדים 

ונורמות בעברית,  עדכנית יותר למבחן הקאופמן, אולם אין לה עדיין תרגום ה. קיימת גרס12עד  3בני 

 ולכן לא נעשה בה שימוש במחקר זה.

ספר. המבחן -וכשעה וחצי לילדים בגיל בית ,זמן הבחינה הממוצע הוא כשעה לילדים בגיל הגן

( בארבעה תחומי תפקוד: עיבוד סדרתי, עיבוד סימולטני, 15, סטיית תקן 100מספק ציוני תקן )ממוצע 

וך מילולי, המורכב ממבחנים נבחרים מת-נבנה סולם לא מכלול העיבוד המנטלי והישגים. בנוסף,

אותם ניתן להציג בעזרת פנטומימה ולקבל עליהם תגובות מוטוריות. הגרסה הישראלית כוללת הקאופמן, 

. חלק מהמטלות מקיפות את טווח 14מבחנים, אך מספר המבחנים המרבי שבהם נבחן ילד כלשהו הוא  18

תחומי העניין, ההתנהגויות והמיומנויות של  פי-עלקבוצות גיל שונות הגילאים המלא, וחלקן מיועדות ל
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שהצליחו להגיע  3-12היסודי. במחקר הנוכחי המבחן הועבר לילדים בגילאי  הספר-וביתילדים בגיל הגן 

והה יתה גבילסף הדרוש עבור מבחן זה, ולילדים מבוגרים יותר שרמת התפקוד הקוגניטיבי שלהם לא ה

  (.n1  =  20, n2 = 24סלר )וכוהבחן במבחן מנת להי-דיה על

 The Wechsler Scales of Intelligence Revised 95 - Hebrew - מבחן ווכסלר לילדים

Version (WISC-R95
HEB

, Wechsler, 1998) 

, מבחן האינטליגנציה WISC -מבחן זה הוא המהדורה השלישית של הגרסה העברית של מבחן ה

ז', וישנן -שנים ולתלמידים בכיתות א' 14עד  6ן זה מיועד לילדים בגילאי סלר לילדים. מבחכושל ו

מבחן אחד -מבחנים, מתוכם תת-תת 11 -נורמות המשלבות בין גילו של הילד לכיתתו. המבחן מורכב מ

מה לשאר מבחני האינטליגנציה של הוא מבחן רשות ולא נכלל בחישוב הכללי של מנת המשכל. בדו

המבחנים הביצועיים. בנוסף, -המבחנים המילוליים ותת-נחלקים לשתי קבוצות: תת המבחנים-סלר, תתכוו

ציונים: ציון אינטליגנציה מילולי, ציון  3מבחנים אלה מאפשר חישוב של -הביצוע של הילד בתת

וסטיית התקן היא  100אינטליגנציה ביצועי וציון אינטליגנציה כולל. עבור כל החישובים הממוצע הוא 

המבחנים הוא כשעה וחצי. במחקר הנוכחי המבחן הועבר לילדים בגילאי -ההעברה של כל תת. זמן 15

  (.n1 = 1, n2 = 4עבור מבחן זה )שהצליחו להגיע לסף הדרוש  12-14

WAIS-III) כסלר למבוגריםומבחן ו 
HEB

 (1002וכסלר, ו, 

WAIS-III-מבחן ה  
HEB

יה בקרב מבוגרים, הוא מבחן אינטליגנציה סטנדרטי להערכת אינטליגנצ 

המבחנים בו נחלקים למילוליים -וכסלר, תתו. בדומה לשאר מבחני האינטליגנציה של 16החל מגיל 

וביצועיים, והוא מאפשר חישוב של שלושה ציונים: ציון אינטליגנציה מילולי, ציון אינטליגנציה ביצועי 

אינדקסים, המייצגים יכולות  וציון אינטליגנציה כולל. כמו כן המבחן מאפשר גם חישוב של ארבעה

-קוגניטיביות ספציפיות: הבנה מילולית, ארגון תפיסתי, זיכרון עבודה ומהירות עיבוד. העברתו של ה

WAIS  שהצליחו לעמוד ומעלה,  16גיל מאורכת כשעתיים, ובמחקר זה הוא הועבר לנבדקים המתבגרים

 (.n1 = 1, n2 = 3הדרוש עבורו )בסף 

 של הילד "תפקודרמת ה"  חישוב משתנה

שימשו כבסיס למשתנה  ,וני ראיון הויינלנדיחד עם צי ,הציונים במבחני האינטליגנציה 

של הילד. מאחר ועבור כל ילד נקבע ציון בשני המדדים הללו בשני זמני המדידה, ומאחר  "רמת התפקוד"
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תן למצע בין שני , ני15וסטיית התקן היא  100ושני הציונים הללו נמדדים בסולם שבו הממוצע הוא 

  מנת לקבל תמונה לגבי רמת התפקוד של הילד בכל אחד מזמני המדידה.-הציונים על

 . כלים שהועברו להורים2

  The Parenting Stress Index (PSI; Abidin, 1990) שאלון למדידת דחק אצל ההורים

 פריטים 120 כולל. הוא בשני זמני המדידה כל אחד מההורים בנפרדל שניתןשאלון למילוי עצמי 

 1משמעה "מסכים בהחלט" ותגובה של  5דרגות, כאשר תגובה של  5המדורגים על סולם ליקרט בעל 

ומהווים לילד  יםשמתייחס סולמותעיקריים:  תחומיםלשני  נחלק משמעה "לא מסכים בהחלט". השאלון

את  ניתן לסכום. מקור לחץ עבורו עצמו והנם להורה יםשמתייחס מקור לחץ עבור ההורה, וסולמות

חשש מעיד על  260 -גבוה מציון הכוללת.  הדחקציון גולמי שמייצג את רמת  לכדי הללו הסולמות

מליצים על מחברי הכלי מילד, ואצל השתתפתח התנהגות הורית לא פונקציונאלית, או בעיות התנהגות 

 .קרים אלומב מתן ייעוץ מקצועי

( 1)הילד הם:  הכלולים בסולםהתחומים -תת ים.תחומים שונ-הפריטים בכל סולם שייכים לתת

, למשל, פעילות יתר, ADHD: תחום זה יכלול התנהגויות המקושרות לרוב עם פעילות יתר/הרסנות

: תחום זה מתייחס לקשיי הסתגלות של הילד לשינויים בסביבה הסתגלות( 2מוסחות, קשיי ריכוז ועוד, )

: כלומר, עד כמה ההורה חווה את הילד כמקור בור ההורהרמת התגמול ע( 3הפיזית או החברתית שלו, )

למשל  ,( תובענות: כלומר עד כמה ההורה חווה את הילד כמציב עבורו דרישות4לתגמול חיובי עבורו, )

: תחום זה מתמקד בילדים שמציגים ליקוי מצבי רוח( 5בכי מוגבר, בקשות תכופות לעזרה ועוד, ) ידי-על

: כלומר עד כמה הילד ציפיותב ( עמידה6יכאון, אי שביעות רצון ועוד, ו )רגשי, למשל מראים סימני ד

 עומד בציפיות של ההורה ממנו מבחינה פיזית, אינטלקטואלית ורגשית.

( מסוגלות: למשל עד כמה ההורים חשים עצמם 1)ההורי הנם:  הכלולים בסולם המבחנים-תת

( בידוד: הורה שמדרג עצמו גבוה 2עבורם, )כבעלי יכולת בתפקודם כהורים ועד כמה ההורות מתגמלת 

בשאלות המתייחסות לתחום זה לרוב הנו מבודד חברתית ולעיתים קרובות זקוק להתערבות מקצועית,     

: עד כמה ההורה חש קרבה רגשית לילד, ועד כמה הוא מפרש נכונה את רגשותיו וצרכיו התקשרות( 3)

רדרות בבריאות של ההורה כתוצאה מלחץ הקשור להורות : תחום זה מתייחס להתדבריאות( 4של הילד, )

: עד כמה ההורה חווה את חוסר מימוש עצמי( 5ילד, )-או לחץ ממקור אחר שקשור במערכת ההורה
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: כלומר, דיכאון( 6ההורות כמגבילה את החופש שלו כמתסכלת וכמעכבת את ניסיונו לשמר על זהותו, )

מידת התמיכה האקטיבית והתמיכה הרגשית הזמינה מההורה  :קשר זוגי( 7) סממני דיכאון אצל ההורה,

עוצמתם במהלך החיים, שממחישה את  לחציםסקאלה של -קיימת תתלתחומים שצוינו לעיל, בנוסף השני. 

)כגון: מוות של קרוב  שעמם נאלצו ההורים להתמודד במהלך השנה האחרונה לחציםה וטיבם של

 .משפחה, אובדן עבודה וכו'(

והות בסקאלות שמתייחסות לילד מציעות כי קיימים מאפיינים מסוימים בילד תוצאות גב

הילד גבוה משל ההורה, המשמעות היא  בסולםציון התפקידי ההורות. כאשר  במילוישמקשים על ההורה 

המבחנים -ילד. תוצאות גבוהות בתת-הכולל של המערכת הורה לחץשמאפייניו של הילד הם שמובילים ל

במחקר זה נעשה  י ממדים של תפקוד ההורה.יד-למוסבר בעיקר ע לחץעל כך שה ההוריים מרמזים

סולם הילד, סולם ההורה וסולם כללי המורכב : המחושבים מתוך שאלון זה שלושה ציוניםשימוש ב

 משניהם.

, ונעשה בשאלון שימוש נרחב עם PSI -קיים גוף מחקרי נרחב לגבי המהימנות והתוקף של ה

(. מקדמי המהימנות לתחום הילד נעים Abidin, 1995וטיזם והפרעות התפתחותיות )הורים לילדים עם א

, ומקדמי המהימנות של מדד הדחק 0.90-0.95. בתחום ההורה הם נעים בטווח של 0.85-0.89בטווח של 

 0.817 -מדדי סדר של ספירמן  נמצאו כל. מהימנות מבחן חוזר 0.92-0.95הכללי נעים בטווח שבין 

 & Hutcheson בתחום ההורה, מה שמעיד על קשר משמעותי בין שני הזמנים ) 0.706 -ד ובתחום היל

Black, 1996.) 

 & The Brief Symptom Inventory (BSI, Derogatisמקוצר תסמיניםשאלון 

Melisaratos, 1983) 

, ושנועד בשני זמני המדידה לא כל אחד מההורים בנפרדילמילוי עצמי שמהוא שאלון  BSI -ה

על סולם ליקרט בעל  תסמינים שונים מדורגים, בהם פריטים 53 כולל. הוא פסיכולוגייםתסמינים למדוד 

 משמעה "בכלל לא". השאלון 1משמעה "במידה רבה מאוד" ותגובה של  5דרגות, כאשר תגובה של  5

( 4) אישית-( רגישות בין3( אובססיביות/קומפולסיביות )2( סומטיזציה )1לתשעה סולמות: ) נחלק

אינדקסים  ניתן לחשב ( פסיכוטיות.9( פרנואידיות, ו )8( חרדה פובית )7( עוינות )6( חרדה )5דיכאון )

 - GSI) תהכולל התסמינים הפסיכולוגייםשמייצג את רמת  ניםציו לכדי הללו הסולמותאת המסכמים 
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Global Severity Index), 0רגו מעל שדווחו )כלומר מספר הפריטים שדוהתסמינים  מספר את( )PST 

- Positive Symptom Totalהתסמינים  מספריחסית ל התסמינים המדווחיםאת עוצמת ( ו(PSDI - 

Positive Symptom Distress Index). .המדדים מחושבים על פי נורמות נפרדות לגברים ולנשים 

ן את מספר , שביחד משקפים הPSDI -ה, ומדד  PST -הבשני מדדים: מדד במחקר זה נעשה שימוש 

 והן את עוצמתם.התסמינים 

 SCL-90-R Symptomהתסמיניםהינו למעשה גרסה מקוצרת של שאלון  BSI -שאלון ה

Checklist( והוא תוקף מולו, כך שיש מתאם גבוה בין המדדים של שני השאלונים ,Derogatis, 1994 .)

 BSI -כל תשעת הסולמות של ה ( שלaבבדיקת מהימנות פנימית לפי קורנבך נמצא כי מקדמי המהימנות )

)דיכאון(. בבדיקת מהימנות מבחן חוזר נמצאו מקדמי מהימנות  0.85)פסיכוטיות( לבין  0.71נעים בין 

התסמינים )חרדה פובית(. מקדם המהימנות של רמת  0.91)סומטיזציה( לבין  0.68שנעים בין 

 & Derogatisהמדד לאורך זמן  ) , מה שמעיד על עקביות של0.90( הוא GSIהכוללת ) הפסיכולוגיים

Savitz, 1999.) 

WAIS III)גירסה מקוצרת( ) מבחן אינטליגנציה למבוגרים -וכסלר ו
HEB

 (1002; וכסלר, 

WAIS-III-ין לעיל, מבחן הכפי שצו
HEB

הוא הגרסה העברית של מבחן האינטליגנציה  

. מתוך מבחן זה הועברו 16-89הסטנדרטי הנפוץ ביותר להערכת אינטליגנציה בקרב מבוגרים, בגילאי 

מבחנים, בכדי לקבל אומדן לאינטליגנציה כללית: 'השלמת תמונות', 'אוצר -ארבעה תת 1להורים בזמן 

המבחנים 'אוצר מילים' ו'זכירת ספרות' שימשו ליצירת מדד -מילים', 'זכירת ספרות' ו'איתור סימנים'. תת

 שו ליצירת מדד לאינטליגנציה ביצועית.שימ האחריםלאינטליגנציה מילולית, ואילו השניים 

מדד המבוסס על של ההורים הנה  IQ-, ולפיכך הערכת ה1בזמן כאמור, מבחן זה הועבר להורים 

בשל ההערכה כי אינטליגנציה של מבוגרים בטווח הזמן הזה  , וזאת2בזמן נתונים קודמים ולא נאסף שוב 

עם על ההורים  היה ניסיון להימנע מיצירת עומס (. כמו כן,Hertzog & Schaie, 1986נחשבת כיציבה )

 מטלות שאינן הכרחיות.

 שאלון דמוגרפי

כולל שאלות לגבי משתני אשר  בשני זמני המדידה, אימהותשאלון קצר שניתן בנפרד לאבות ול

כלכלי של -רקע. נאספו נתונים לגבי השכלת ההורה )מספר שנות לימוד והשכלה גבוהה( והמצב החברתי
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כלכלי של ההורים הוערך -תעסוקה נוכחית, רמת ההכנסה החודשית וכו'(. מצבם החברתיהמשפחה )

 ,Hollingsheadכלכלי )-למצב חברתי Hollingsheadבעזרת אדפטציה לאינדקס ארבעת הגורמים של 

1975.) 

 מהלך המחקר

, ויחד עם שתי 2009והסתיים בספטמבר  2007( החל במאי 2המחקר הנוכחי )זמן שלב 

יות נוספות לתואר שני יישומי בפסיכולוגיה השתתפתי בכל שלביו: יצירת הקשר הראשוני עם סטודנט

המשפחות, עריכת המפגשים עם ההורים, עריכת האבחון לילד, הכנסת הנתונים למאגר הנתונים וכתיבת 

 דוחות האבחון למשפחות. 

ה להשתתפות התבצעה הפניי ,(1הראשון )זמן  בשלבשלוש שנים לאחר השתתפות המשפחות 

ההמשך. הפגישות נערכו בבתי המשפחות, למעט מקרים בהם המשפחה העדיפה לקיימן במעבדה  בשלב

. תחילה הספר-ביתבהסכמה של הנהלת מבקר,  הילדאו במסגרת החינוכית בה באוניברסיטה העברית 

 התקיימה פגישה עם הורי הילד, בה הוסבר להורים מהלך המחקר, והם חתמו על טופס הסכמה

וניתנה להם אפשרות לסגת מהתהליך  ,גם הובטחה שמירה על אנונימיות . בטופס זהלהשתתפות במחקר

בכל זמן. כמו כן הובטחה להורים קבלת דו"ח אבחון מסכם של הילד, הכולל גם השוואה של תפקוד הילד 

יון שעות, נערך בין היתר רא 3 -עם זמן ההערכה הקודם. במהלך הפגישה עם ההורים, שנמשכה כ

, כאשר ניתנה להורים האפשרות לבחור האם רק אחד מהם ישתתף SCQ -הויינלנד והועבר להם שאלון

נים למילוי עצמי, ביניהם בראיון או שניהם. כמו כן, בפגישה זו נמסרו לכל אחד מבני הזוג חוברות שאלו

ולהשיבם  ,ופשי, וכן שאלון דמוגרפי, אותם הם התבקשו למלא בנפרד בזמנם החPSI ,BSI -ה שאלוני

הפגישות הוקדשו לאבחון הילד, כאשר הפגישה השנייה הוקדשה  יתרמלאים במפגש האחרון עם הילד. 

כל אחד מהמפגשים . והשלישית להערכה התפתחותית או הערכת אינטליגנציה ,בדרך כלל להעברת האדוס

מו לשם קידוד ולשם המפגשים עם הילד צולבהתאמה אישית לכל משתתף.  ,שעות 2-3 -עם הילד נמשך כ

בלו דוח מפורט בנוגע ימהימנות בין מקודדים. מספר שבועות לאחר המפגשים עם הילד, ההורים ק

יש לציין כי בכל אחת משלוש הפגישות הועברו להורים ולילד פרוצדורות נוספות לתפקודו של ילדם. 

 אשר אינן חלק מעבודת תיזה זו, ועל כן לא פורטו כאן.



 33 

 תוצאות

 קדימיםניתוחים מ

 2לזמן  1נשירה בין זמן 

כאמור, כדי לבדוק האם הנשירה סלקטיבית או לא )כלומר: האם יש הבדלים בין מאפייני 

לבין אלו שנשרו מהמחקר( נערכה השוואה של כל משתני המחקר  2הנבדקים שענו על השאלונים בשלב 

ר נשרה. לא נמצאו לבין קבוצת המשפחות אש 2בין קבוצת המשפחות אשר המשיכו במחקר לזמן 

של  IQהבדלים מובהקים בין המשפחות שנשרו למשפחות שהמשיכו במדדים של גיל הילד או ההורה, 

הילד או ההורה, מצב סוציואקונומי של ההורים, ציוני הויינלנד של הילד, רמת החומרה של תסמיני הילד 

 או רמות הדחק בקרב ההורים.

 מין הילד, אבחנה ורמת תפקוד

ילדים  5 -בנות( ו 13 -בנים ו 22מהילדים אובחנו עם אוטיזם ) 35 2, בזמן 1בלה כמתואר בט

 נמצאלא  במבחן "פישר" למשתנים שמיים בלתי מזווגיםבנות ובן אחדPDD-NOS (4  .)אובחנו עם 

מתוארות אבחנות  2בטבלה .) p > .05מובהק במספר הבנים והבנות בקבוצות האבחנה השונות ) הבדל

 3מהילדים היתה יציבות באבחנה של אוטיזם, אצל  31זמני המדידה. ניתן לראות כי אצל הילדים בשני 

 PDD-NOSילדים חלה החמרה מאבחנה של  4, אצל PDD-NOSילדים היתה יציבות באבחנה של 

במבחן . PDD-NOSילדים חל שיפור מאבחנה של אוטיזם לאבחנה של  2לאבחנה של אוטיזם ואצל 

האבחנה של הילדים בשני זמני המחקר בין  מובהק לא נמצא הבדלם מזווגים למשתנים שמיי"מקנמר" 

(p>0.05 χ2 (1) = 7.149,.) בנוסף, נערכה סדרה של ניתוחי שונות ד-( כיוונייםANOVA בהם )

תלויים היו מין הילד והאבחנה שקיבל. המשתנים התלויים בניתוחי השונות היו גילו -המשתנים הבלתי

, גילו המנטלי וציון הויינלנד, כל אחד במבחן נפרד. כצפוי, ילדים שקיבלו אבחנה של הכרונולוגי של הילד

PDD-NOS  והן  1זכו לציונים גבוהים יותר בויינלנד לעומת ילדים שקיבלו אבחנה של אוטיזם, הן בזמן

 בהתאמה(. p = 0.04, p = 0.03) 2בזמן 
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 2זמן ב סוג האבחנהו: מין הילד 1 טבלה

בין  הבדלים

 הקבוצות

 בנות

(n = 17) 

 בנים

(n = 23 ) 

   

 13 לא מובהקים   

4 

22 

1 

AD 

PDD-NOS 

 אבחנה

 

 

 

 יציבות האבחנה בין שני זמני המדידה: 2 טבלה

 בין הקבוצות הבדלים
   1זמן 

PDD-NOS אוטיזם 

 4 לא מובהקים   

3 

31 

2 

 אוטיזם

PDD-NOS 

 2זמן 

 

 

 ASDם יציבות רמות דחק בקרב הורים לילדים ע

מנת לבדוק האם חל שינוי או שקיימת יציבות ברמות הדחק הסובייקטיבי בקרב הורים לילדים עם -על

ASD  2כיווניים לשני משתנים מזווגים )-סדרה של ניתוחי שונות דו נערכה, 2וזמן  1בין זמן-Way 

Repeated Measuresאבות( וזמן אימהותתלויים היו מין ההורה )-(. בניתוחים אלו המשתנים הבלתי/

: דחק PSI -שהופקו משאלון ה דחקלהמדדים שלושת (, והמשתנים התלויים היו 2/זמן 1המדידה )זמן 

נפרד. כך  שונות כל מדד בניתוח ,כללי לדחקהמדד ההילד ו דחק הנובע ממאפייניההורה,  הנובע ממאפייני

כל מגדר, כמו גם אינטראקציה ניתן לבדוק הבדלים בממוצעים של ציוני הסולמות בין זמנים שונים אצל 

ואבות בשלושת המדדים שצוינו לעיל, בכל זמן  אימהותמוצגות רמות הדחק של  3בין זמן למגדר. בטבלה 

מדידה. כמו כן מצוין האם נמצאה מובהקות למשתנה הזמן, למשתנה מין ההורה או לאינטראקציה ביניהן. 

(. p>0.05ין, לזמן או לאינטראקציה ביניהם )בכל הניתוחים שהתבצעו לא נמצאו אפקטים מובהקים למ

 .ASDואבות לילדים עם  אימהותברמות הדחק הסובייקטיבי של לאורך זמן מכאן שקיימת יציבות 
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 DASואבות לילדים עם  אימהותיציבות של דחק לאורך זמן אצל : 3ה טבל

 אימהות זמן סולם

 ממוצע

 )ס.ת.(

 אבות

 ממוצע

 )ס.ת.(

 מובהקות

 ילדתחום ה

 134.37 1זמן 

(23.66) 

133.77 

(23.57) 
 לא מובהק

 129.95 2זמן 

(21.74) 

134.71 

(21.39) 

 תחום ההורה

 124.55 1זמן 

(25.12) 

123.40 

(27.88) 
 לא מובהק

 119.88 2זמן 

(19.92) 

119.68 

(26.17) 

 דחק כללי

 258.89 1זמן 

(43.40) 

257.17 

(45.41) 
 לא מובהק

 249.83 2זמן 

(35.48) 

254.40 

(38.17) 

 ASDיציבות התסמינים הפסיכולוגיים בקרב הורים לילדים עם 

על מנת לבדוק האם חל שינוי או שקיימת יציבות במספר ובעוצמה של התסמינים הפסיכולוגיים בקרב 

 כיווניים לשני משתנים-סדרה של ניתוחי שונות דו נערכה, 2וזמן  1בין זמן   ASDלילדים עם  הורים

תלויים היו מין ההורה -(. בניתוחים אלו המשתנים הבלתיWay Repeated Measures-2מזווגים )

שני המדדים לתסמינים פסיכולוגיים (, והמשתנים התלויים היו 2/זמן 1/אבות( וזמן המדידה )זמן אימהות)

כל מדד (, PSDIלעוצמת התסמינים )המדד ( וPSTלמספר התסמינים ) : המדדBSI -שהופקו משאלון ה

נפרד. כך ניתן לבדוק הבדלים בממוצעים של ציוני הסולמות בין זמנים שונים אצל כל שונות בניתוח 

מוצגים מספר התסמינים הפסיכולוגיים ועוצמתם  4מגדר, כמו גם אינטראקציה בין זמן למגדר. בטבלה 

הזמן, למשתנה מין ואבות, בכל זמן מדידה. כמו כן מצוין האם נמצאה מובהקות למשתנה  אימהותאצל 

 ההורה או לאינטראקציה ביניהן.

תסמינים עוצמת הבלאורך זמן קיימת אינטראקציה בין מין ההורה לבין השינוי  PSDIנמצא כי בסולם 

לאורך זמן  הפסיכולוגיים אצל ההורים התסמיניםעוצמת מגמת השינוי ב. מכאן שהמדווחיםפסיכולוגיים ה

בניתוח זה לא נמצאו אפקטים עיקריים או פשוטים עם זאת, במין ההורה. יחד משתנה תוך תלות 

בסופו של דבר עוצמת הסימפטומים היתה דומה אצל  ,מובהקים, כך שלמרות ההבדל במגמת השינוי

(, ומכאן שקיימת p>0.05שאר ניתוחי השונות יצאו לא מובהקים ) במהלך זמן המחקר. אימהות ואבות

 ידי ההורים.-סיכולוגיים המדווחים עליציבות לאורך זמן במספר התסמינים הפ
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ואבות לילדים עם  אימהותאינטראקציה בין מין לבין תסמינים פסיכולוגיים לאורך זמן אצל  :4ה טבל

DAS 

 אימהות זמן סולם

 ממוצע

 )ס.ת.(

 אבות

 ממוצע

 )ס.ת.(

הבדלים בין 

 קבוצות

PST 

 1זמן 
62.15 

(9.62) 

59.05 

(10.09) 
 לא מובהק

 2זמן 
61.12 

(8.78) 

61.37 

(10.93) 

PSDI 

 1זמן 
57.7 

(7.03) 

55.56 

(8.18) 
אינטראקציה 

 מובהקת*

 2זמן  
55.85 

(7.13) 

58.32 

(10.55) 

p = .025* 

  /יציבות ברמת התפקוד של הילדשינוייציבות במדדי דחק אצל ההורים לבין בין  הקשר

, 97.87)ממוצע  1ם מזמן ה ירידה ברמת התפקוד של הילדילמשתנים מזווגים נמצא Tבמבחן 

כדי לבדוק . T = 3.136, p=0.003) ( )40.55, סטיית תקן 89.69)ממוצע  2( לזמן 37.34סטיית תקן 

את הקשר בין היציבות ברמות הדחק אצל ההורים ובין השינוי ברמת התפקוד של הילד, נבדק הקשר בין 

רד, וגם בניתוח של השינוי בין רמות הדחק אצל ההורים לבין רמת התפקוד של הילד בכל זמן בנפ

הזמנים. עבור כל אחד מהמדדים לדחק )תחום הילד, תחום ההורה ודחק כללי( נערכו מבחני רגרסיה חד 

תלוי היה רמת התפקוד והמשתנה התלוי בכל ניתוח -, כאשר המשתנה הבלתי2וגם בזמן  1משתנית בזמן 

מנת להעריך -ואבות על אימהותבנפרד עבור . כל ההשוואות נערכו שצוינו לעיל היה אחד ממדדי הדחק

הבדלים בין המינים. בכל ניתוחי הרגרסיה שנבדקו לא נמצא קשר בין רמת התפקוד של הילד לבין רמות 

 (.p>0.05הדחק של ההורה )

ברמות  יציבותבנוסף התבצעה סדרה של ניתוחי רגרסיה לקשר בין שינוי ברמת התפקוד לבין 

זמני  את הפער ביןצע את הניתוחים הללו חושבו משתנים חדשים המייצגים מנת לב-עלהדחק של ההורה. 

, 2זמן ציון הוחסר מ 1זמן ציון  ידי חישוב ההפרש בין הציונים בשני הזמנים: -על ,ברמת התפקודהמדידה 

לפי חישוב זה,  בתפקוד. ירידהבתפקוד, ותוצאה שלילית מראה על  שיפורכך שתוצאה חיובית מראה על 
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השינוי ברמת התפקוד נחשב . 16.48, עם סטיית תקן של -8.17ברמת התפקוד עמד על  הממוצעהשינוי 

 ההפרשים בין הזמניםכמשתנה רווח, והיה המשתנה הבלתי תלוי בניתוחים הבאים. באופן דומה, חושבו 

ן ציוהוחסר מ 1זמן ציון : חום הילד, תחום ההורה ודחק כללי()ת PSI -שאלון השל סולמות שלושת הב

, כך שתוצאה חיובית מראה על עלייה ברמות הדחק, ותוצאה שלילית מראה על ירידה ברמות 2זמן 

נפרד. בנוסף,  הדחק. ההפרשים הללו היוו את המשתנים התלויים בניתוחי הרגרסיה, כל משתנה בניתוח

די הדחק . בכל מדמנת להעריך הבדלים בין המינים-ואבות על אימהותכל ההשוואות נערכו בנפרד עבור 

שנבדקו לא נמצא קשר בין שינוי ברמת התפקוד של הילד לבין שינוי ברמות הדחק של ההורה 

(p>0.05.) 

אצל ההורים לבין שינוי/יציבות ברמת התפקוד  שינוי בתסמינים פסיכולוגייםבין  הקשר

  של הילד

( לזמן 97.87)ממוצע  1ה ירידה ברמת התפקוד מזמן למשתנים מזווגים נמצא Tבמבחן כאמור, 

יציבות בתסמינים /כדי לבדוק את הקשר בין שינוי . T = 3.136, p=0.003) ( )89.69)ממוצע  2

פסיכולוגיים אצל ההורים ובין השינוי ברמת התפקוד של הילד, נבדק הקשר בין תסמינים פסיכולוגיים ה

ין הזמנים. עבור אצל ההורים לבין רמת התפקוד של הילד בכל זמן בנפרד, וגם בניתוח של השינוי ב

( נערכו מבחני רגרסיה חד משתנית PSTD( ולעוצמתם )PSTהמדדים למספר התסמינים הפסיכולוגיים )

תלוי היה רמת התפקוד והמשתנה התלוי בכל ניתוח היה אחד -, כאשר המשתנה הבלתי2וגם בזמן  1בזמן 

מנת להעריך -ואבות על אימהותממדדי התסמינים הפסיכולוגיים. כל ההשוואות נערכו בנפרד עבור 

הבדלים בין המינים. בכל ניתוחי הרגרסיה שנבדקו לא נמצא קשר בין רמת התפקוד של הילד לבין 

 (.p>0.05התסמינים הפסיכולוגיים אצל ההורה )

 /יציבותבנוסף התבצעה סדרה של ניתוחי רגרסיה לקשר בין שינוי ברמת התפקוד לבין שינוי

על מנת לבצע את הניתוחים הללו נעשה פסיכולוגיים אצל ההורה. במספרם ובעוצמתם של התסמינים ה

באופן דומה, חושבו שימוש במשתנה השינוי ברמת התפקוד שחושב קודם לכן )ראה סעיף קודם(. 

ציון )מספר התסמינים ועוצמת התסמינים(:   BSI -ההפרשים בין הזמנים בשני המדדים מתוך שאלון ה

תוצאה חיובית מראה על עלייה, ותוצאה שלילית מראה על ירידה , כך ש2זמן ציון הוחסר מ 1זמן 

בתסמינים הפסיכולוגיים. ההפרשים הללו היוו את המשתנים התלויים בניתוחי הרגרסיה, כל משתנה 
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מנת להעריך הבדלים בין -על ,ואבות אימהותבנוסף, כל ההשוואות נערכו בנפרד עבור  בניתוח נפרד.

במספר שינוי יציבות או נמצא קשר בין שינוי ברמת התפקוד של הילד לבין  לאהמינים. בניתוחי הרגרסיה 

 (.p>0.05) , או בעוצמתםשל ההורה התסמינים הפסיכולוגיים

דחק אצל ההורים לבין שינוי/יציבות ברמת החומרה של היציבות במדדי בין  הקשר

 של הילד  תסמיניםה

הממוצעת והחציונית בכל אחד מזמני המדידה. מלית, ימוצגת רמת החומרה המינימלית, המקס 5בטבלה 

 < pלאורך זמן ) תסמיניםלמדגמים מזווגים נמצאה יציבות ברמת החומרה של ה "ווילקוקסון"במבחן 

0.05.) 

  2ובזמן  1תיאור רמת החומרה של תסמיני הילדים בזמן : 5ה טבל

 ממוצע חציון מינימום מקסימום 

 7.97 8 4 10 1זמן 

 7.47 7 4 10 2זמן 

 

, ובין יציבות חומרת PSI -כדי לבדוק את הקשר בין יציבות רמות הדחק כפי שנמדדו בשאלון ה

למדגמים מזווגים עבור כל אחד ממדדי הדחק )תחום הילד,  "ספירמן"התסמינים של הילד, נערך מבחן 

מת תחום ההורה ודחק כללי(. באמצעות מבחן זה נבדק הקשר בין רמות הדחק אצל ההורים לבין ר

שהתבצעו לא נמצא קשר בין חומרת  "ספירמן"במבחני  הילד בכל זמן בנפרד. תסמיניהחומרה של 

 (.p>0.05של הילד לבין רמות הדחק של ההורה ) התסמינים

כמו כן, נבדק הקשר בין המשתנים המתארים את ההפרש בין שני הזמנים. על מנת לבצע את 

ידי חישוב ההפרש בין רמת החומרה בשני -על ,הההשוואות חושב משתנה חדש לשינוי ברמת החומר

, כך שתוצאה חיובית מראה על עלייה ברמת החומרה, ותוצאה 2זמן ציון הוחסר מ 1זמן ציון הזמנים: 

-המשתנה הבלתי והיההווה משתנה סדר, רמת החומרה. השינוי ברמת החומרה שלילית מראה על ירידה ב

קודם לכן )ראה סעיף  ושחושב ברמות הדחקהשינוי  יבמשתנ נעשה שימוש בנוסף,תלוי בניתוחים הבאים. 

 כמו כן, ., וכל סולם דחק היווה את המשתנה התלוי בניתוחים הבאים, כל אחד בניתוח נפרדקודם(



 39 

 "ספירמן"מנת להעריך הבדלים בין המינים. בכל מבחני -ואבות על אימהותבנפרד עבור  הניתוחים נערכו

ים של הילד לבין היציבות ברמות הדחק של תסמיניבות בחומרת השהתבצעו לא נמצא קשר בין היצ

 (.p>0.05ההורה )

אצל ההורים לבין יציבות ברמת החומרה של  בתסמינים פסיכולוגייםיציבות בין  הקשר

 של הילד  תסמיניםה

(, PSDI( ועוצמתם )PSTכדי לבדוק את הקשר בין היציבות במספר התסמינים הפסיכולוגיים )

למדגמים  "ספירמן", ובין יציבות חומרת התסמינים של הילד, נערך מבחן BSIבשאלון כפי שנמדדו 

אצל  התסמינים הפסיכולוגייםמזווגים עבור כל אחד ממשתנים אלו. באמצעות מבחן זה נבדק הקשר בין 

שהתבצעו לא נמצא קשר  "ספירמן"במבחני  בכל זמן בנפרד. תסמיני הילדההורים לבין רמת החומרה של 

 (.p>0.05הילד לבין מספר התסמינים הפסיכולוגיים של ההורה ועוצמתם ) תסמיניחומרת  בין

כמו כן, נבדק הקשר בין המשתנים המתארים את ההפרש בין שני הזמנים. על מנת לבצע את 

 שהיווה(, ראה סעיף קודםההשוואות נעשה שימוש במשתנה השינוי ברמת החומרה שחושב קודם לכן )

בתסמינים השינוי  ינעשה שימוש במשתנבנוסף, תלוי בניתוחים הבאים. -את המשתנה הבלתי

, וכל אחד מהם היווה את המשתנה התלוי בניתוחים קודם לכן )ראה סעיף קודם( ושחושב הפסיכולוגיים

מנת -ואבות על אימהותבנפרד עבור  כונער הניתוחיםגם במקרה זה הבאים, כל אחד בניתוח נפרד. 

שהתבצעו לא נמצא קשר בין היציבות בחומרת "ספירמן "מינים. בכל מבחני להעריך הבדלים בין ה

הפסיכולוגיים אצל ההורה ועוצמתם התסמינים של הילד לבין היציבות או השינוי במספר  תסמיניםה

(p>0.05.) 

והיציבות ברמת  ההשפעה המשולבת של מין ההורה, השינוי ברמת התפקוד של הילד

 התסמינים פסיכולוגיים אצל ההורים השינוי בעוצמתעל הילד  החומרה של תסמיני

 ,הפסיכולוגיים המדווחיםהתסמינים מאחר ונמצאה אינטראקציה מובהקת בין מין ההורה לבין עוצמת 

תלויים -הוחלט לבצע ניתוח רב משתני שיבדוק האם קיימת אינטראקציה בין שלושת המשתנים הבלתי

. לשם תסמיניותפקוד של הילד והיציבות ברמת החומרה של : מין ההורה, השינוי ברמת הבמחקר שנבדקו

( עבור כלל ההורים, Repeated Measures ANCOVEכך בוצע ניתוח רב גורמי במדידות חוזרות )
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מתוך  PSDIכפי שנמדדו בסולם  שבו המשתנה התלוי היה עוצמת התסמינים הפסיכולוגיים אצל ההורים,

(, אולם שאר הגורמים F = 5.502, p = 0.025. נמצא כי גורם מין ההורה מובהק )BSI -שאלון ה

 (.p > 0.05מובהקים ) אינםוהאינטראקציות ביניהם 

 דיון

כחלק מן המאמץ המחקרי לזהות ולאפיין דפוסים של שינוי לעומת יציבות ברמות הדחק 

(, המחקר ASDם האוטיסטי )הפסיכולוגיים בקרב הורים לילדים עם הפרעות בספקטרו והתסמינים

 ASDהפסיכולוגיים בקרב אימהות ואבות לילדים עם  והתסמיניםהנוכחי ביקש לבחון את רמות הדחק 

שנים.  3 -בשתי נקודות זמן, ואת השאלה האם חל בהם שינוי או שהם מתאפיינים ביציבות למשך כ

ידי ההורים, בניגוד לדחק -עלבמחקר זה ההתמקדות הייתה בחוויה הסובייקטיבית של דחק כפי שנתפש 

ידי גורמים אובייקטיביים כגון אירועי חיים מעוררי דחק וכדומה. בנוסף, נבחנו במחקר זה -המוערך על

פסיכולוגיים בקרב קבוצה זו. גורמים אלו כללו את  ותסמיניםגורמים שעשויים היו להיות קשורים לדחק 

סמינים שהוא מפגין. בהקשר זה נבדק הקשר בין מין ההורה, את רמת התפקוד של הילד ואת חומרת הת

פסיכולוגים בכל זמן בנפרד, אך גם הקשר בין שינוי/יציבות בגורמים הללו לבין  ותסמיניםכל גורם לדחק 

 . לאורך זמן שינוי/יציבות בדיווחי ההורים

מני לשם בחינת השאלות הללו נעשה במחקר שימוש בשאלונים למילוי עצמי שנמסרו להורים בשני ז

( חושבו שלושה מדדים: דחק PSI – Parenting Stress Indexהמדידה. מתוך שאלון הדחק ההורי )

 – BSIהמקוצר ) התסמיניםהנובע ממאפייני הילד, דחק הנובע ממאפייני ההורה ודחק כללי. מתוך שאלון 

Brief Symptom Inventory ):מדד ה חושבו שני מדדים-PST  (Positive Symptom Total) ,

PSDI (Positive Symptom Distress Index ,) -ומדד השדווחו,  התסמיניםפי מספר -המחושב על

. המשתנים הנוגעים לרמת התפקוד של התסמינים מספרפי עוצמת המצוקה המדווחת יחסית ל-המחושב על

 .2וגם בזמן  1כחלק מאבחון סטנדרטי של הילד, שנערך בזמן הילד ולחומרת התסמינים שלו נאספו 

תוצאות המחקר הראו על יציבות לאורך זמן ברמות הדחק הסובייקטיבי של אימהות ואבות לילדים עם 

ASDידם. לעומת זאת, נמצאו כיווני -, כמו גם על יציבות במספר התסמינים הפסיכולוגיים המדווחים על

ירידה בעוצמת  תגובה שונים אצל אימהות ואבות בנוגע לעוצמת התסמינים לאורך זמן. אצל אימהות חלה

התסמינים, ואצל אבות חלה החמרה במשתנה זה, אם כי ההבדל המובהק נמצא במגמת השינוי לאורך זמן 
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אצל האימהות לעומת האבות ולא בגודל השינוי. כמו כן, דפוסי השינוי ודפוסי היציבות הללו לא נמצאו 

 לו.קשורים לשינוי ברמת התפקוד של הילד או ליציבות בחומרת התסמינים ש

ברמות הדחק  ,או שמא יציבותעם הזמן, האם קיים שינוי  היתה לבדוקמחקר זה המטרה הראשונה של 

בכל המדדים כאמור, אצל הורים לילדים עם הפרעות בספקטרום האוטיזם. ובתסמינים הפסיכולוגיים 

 ,כמו כןדה. לדחק שנבדקו נמצאה יציבות ברמות הדחק הסובייקטיבי אצל ההורים בין שני זמני המדי

ממצאים אלו תואמים ידי ההורים. -הפסיכולוגים המדווחים על תסמיניםובעוצמת ה מספרנמצאה יציבות ב

(, שמצאו יציבות במדדי דחק אצל 2005את ממצאי מחקר האורך של אייזנהאואר, בייקר ובליצ'ר )

 שנים. לאורך תקופה של חמש ASDמהות לילדים עם יא

מונה זו של "יציבות" אינה ממסכת על תהליכי שינוי מורכבים האם ת יחד עם זאת, ניתן לשאול

כחלק מבדיקת ההשערה  ,במהלך הזמן. לשם כך נבחנו ASDשחלו בקרב ההורים לילדים עם  ,יותר

רמות ל להיות קשוריםבגורמים נוספים שהיו עשויים או יציבות גם תהליכי שינוי  ,במחקר זה השנייה

בגורמים הללו לבין  /היציבותרב ההורים, והקשרים בין השינוייםבקוהתסמינים הפסיכולוגיים הדחק 

מין  אתהגורמים שנבדקו כללו כאמור, צל ההורים. אוהתסמינים הפסיכולוגיים ברמות הדחק  היציבות

 .תסמיניוההורה, ומאפיינים של הילד, ובפרט שינויים ברמת התפקוד שלו וברמת החומרה של 

אקציה בין מין ההורה וזמן המדידה בהתייחס לעוצמת ואכן, נמצא כי קיים אפקט אינטר

את העדרו של אפקט עיקרי לפחות באופן חלקי,  ,ממצא זה מסביר התסמינים הפסיכולוגיים המדווחים.

והשינויים שחלו אצל האבות ( התסמינים)ירידה בעוצמת לזמן, שכן השינויים שחלו אצל האימהות 

מעניין כי השינויים אצל האימהות, כמו  זה כאשר סוכמו ביחד.קיזזו זה את ( התסמינים)עלייה בעוצמת 

נמצא  גם אצל האבות, לא היו מובהקים בפני עצמם, אלא רק הפער בכיוון השינוי בין שתי הקבוצות הללו

בבדיקה שבחנה את ההשפעה המשולבת של מין ההורה, השינוי ברמת התפקוד של הילד כמו כן,  .מובהק

נמצא כי מין ההורה הוא הגורם היחיד מבין אלו שנבדקו שקשור באופן  ,יווהיציבות בחומרת תסמינ

, בדומה לממצאים שבדקו בנפרד את הקשר ידי ההורים-המדווחים על התסמיניםמובהק לשינוי בעוצמת 

בין כל גורם )מין ההורה, רמת התפקוד של הילד וחומרת תסמיניו( לבין שינוי או יציבות בדחק 

 .גייםובתסמינים הפסיכולו
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מרמז על תהליכים שונים המתרחשים במהלך הזמן אצל אימהות ואבות לילדים עם ממצא זה 

מעורבות האבות במשפחה, ושילוב חקירה והבנה של חשיבות של המחזק את הטענה לגבי אוטיזם, וכך 

 ,Davis & Carterחיי המשפחה ) לשם קבלת תמונה מדויקת יותר שלשל האבות כמידענים במחקר 

. בנוסף, ממצא זה סותר את הטענה כי רמות הדחק של האימהות מושפעות באופן ישיר מההפרעה (2008

 ,Grayמצב הילד )זוגם, ולאו דווקא מ-מצבן של בנותמ מושפע יותרהאבות הדחק אצל של ילדם, ואילו 

 לפיו אצל אימהות הסבירות לדיווח על מצוקה חמורה (,1994של גריי ) הממצא גם(. כמו כן, 2003

ממצאים מכאן, שה (.Gray, 1994)אינו זוכה לתמיכה במחקר הנוכחי הייתה גבוהה יותר לעומת האבות 

לשקף שינוים עכשוויים בחלוקת האחריות על הדאגה לילדים בקרב חלק  שהתקבלו במחקר זה עשויים

, גייםתסמינים פסיכולוחשוב לציין כי למרות שמחקר זה בודק  (.Davis & Carter, 2008מהמשפחות )

( מייצגים פסיכופתולוגיה אצל BSIהמקוצר ) תסמיניםלא ניתן להניח כי ציונים גבוהים בשאלון ה

 (.Coyne & Downey, 1991ממלא/ת השאלון )

. 2לזמן  1חלה ירידה בתפקוד במהלך שלושת השנים שבין זמן נמצא כי  ,בהקשר למאפייני הילד

וציון בויינלנד( היו יחסיים  IQ/EQבמחקר זה )ציון  יש לזכור כי המדדים ששימשו לקביעת רמת התפקוד

 , כך שייתכן כי מבחינה אבסולוטית התפקוד של הילדים השתפר, אך בהשוואה לבני גילם הפער גדל.לגיל

בניגוד למשוער, לא נמצא קשר בין הדחק והתסמינים הפסיכולוגים, או השינויים שחלו במשתנים הללו, 

ים הממצאים במחקרים אחרים כתומההידרדרות בתפקודו עם הזמן. בכך  לבין רמת התפקוד של הילד או

 ,.Beck et al., 2004; Estes et alקשר בין דחק הורי למיומנויות הסתגלותיות ) בהם דווח על העדר

2009; Lecavalier et al., 2006)( ובין תפקוד קוגניטיבי לרמות הדחק בקרב אבות או אימהות ,Baker 

et al., 2002; Davis & Carter, 2008; Yamada et al., 2007.) מת ילדים ר 12אצל כי  לציין חשוב

לשאוף ל"מיפוי" של גורמי הקושי,  זה ובכלל הנטייה במחקרלמרות  תפקוד השתפרה במהלך הזמן.ה

 מעניין לבדוק אילו חוזקות של הילדים ו/או של ההורים מסייעים לתהליכים כאלו של שיפור להתרחש.

ממצאים הנוגעים לרמת התפקוד של הילד, לא נמצא קשר מובהק בין שינוי ברמת לעומת ה

ממצא  .ASDמהות ואבות לילדים עם יהחומרה של התסמינים של הילד לבין שינוי במדדי דחק בקרב א

זה תומך בממצאים קודמים שהראו כי אין הבדל בדחק בין הורים לילדים בעלי אבחנה של הפרעה 

ים לילדים שקיבלו אבחנה של הפרעת התפתחות רחבת היקף שאינה ספציפית           אוטיסטית, לבין הור
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(PDD-NOS שבה התסמינים אינם מספיקים בחומרתם או בהיקפם על מנת לקבל אבחנה של אוטיזם ,)

(Estes et al., 2009 .)קשר הממצאים במחקר זה תואמים לאלו ממחקר בו דווח על העדר , כמו כן

 & Davisרמות הדחק של האימהות )של הילד בעל האבחנה לבין  ומנויות תקשורת משמעותי בין מי

Carter, 2008.) 

הממצאים לפיהם חומרת התסמינים האוטיסטיים קשורה בקשר יחד עם זאת, ישנה סתירה עם 

 & Abbeduto et al., 2004; Hastings & Johnson, 2001; Kasariחיובי לרמות הדחק הורי )

Sigman, 1997)לילדים עם  מוריםברמות הדחק של הורים והחמרה  קיימת , וכיASD ת שנעשו בבדיקו

מדיווחי  86% לגבי המחקר שהוזכר לעיל, (. עם זאת,Lecavalier et al., 2006בהפרשים של שנה )

, כך שייתכן והפערים בהרכב המגדרי מדיווחי המורים היו של נשים 93%. -ו מהות,יההורים היו של א

 .יכלו להשפיע על הממצאים , או בפרקי הזמן בין המדידות )שנה לעומת שלוש שנים(ותשל הקבוצ

היעדר הממצאים לגבי הקשר בין רמת התפקוד וחומרת התסמינים של הילד לבין רמות הדחק 

והתסמינים הפסיכולוגיים אצל ההורים מחזקים את הצורך במחקרי אורך נוספים שיבחנו את הנושא 

וגורמים ייתכן וד בצורה טובה יותר על הגורמים שקשורים לדחק הורי לאורך זמן. מנת ללמ-לעומק, על

 לדוגמה, נמצא כי בין חומרת התסמינים לדחק ההורי. התערבו בקשר , שלא נבדקו במחקר זה,נוספים

תמיכה חברתית ומשפחתית ממתנת את השפעת חומרת האבחנה של הילד על מידת הלחץ שחווים ההורים 

(Plant & Sanders, 2007.)  כמו כן, יש לקחת בחשבון כי המדד לחומרת התסמינים הינו מדד חדש

 . רבים מחקרים פורסמו לגביויחסית, שטרם 

 רמגבלות המחק

 

המחקר הנוכחי היווה מחקר ראשוני שבחן את הקשרים האפשריים בין מין ההורה ומאפייני 

של הורים לילדים המאובחנים עם הפרעה  תסמינים פסיכולוגייםבהילד לבין השינוי עם הזמן בדחק ו

 ,למרות שממצאי המחקר הנוכחי מקדמים מטרה זו, יש צורך במחקרי אורך נוספים .בספקטרום האוטיזם

שימוש במדידות תכופות יותר.  שיבחנו לאורך זמן קבוצות מדגם גדולות יותר, לאורך זמן רב יותר, תוך

ולכלול גם משתנה זה כגורם מתווך אפשרי לרמות הדחק קבוצות גיל גדולות יותר,  לבדוקתאפשר כך י

עים על הורים לילדים בקבוצות גיל ימשפ שוניםגורמים וזו חשובה מאחר וייתכן  בדיקהבקרב ההורים. 

 .(DeMeyer, 1979; Marcus, Kunce & Schopler, 1997, הטומנות בחובן אתגרים שונים )שונות
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ם רחב, אולם המדגם היה יחסית קטן, כך שכל קבוצת גיל כללה טווח הגילאים שנבדק במחקר זה היה אמנ

 מעט נבדקים.

ושעשויים ,של ההורה ושל הילד שלא נבדקו במחקר הנוכחי  נוספים ישנם מאפייניםכמו כן, 

הסובייקטיבית של דחק אצל ההורים, כגון קיומן של הפרעות פסיכיאטריות  להיות קשורים לחוויה

(Baker et al., 2003 ,)המשפחהפעה על הש  (Cassidy et al., 2008) , השתתפות בתוכניות התערבות

 ;Estes et al., 2009) פרעות התנהגות של הילדוה (Baker-Ericzen et al., 2005) שונות

Lecavalier et al., 2006).  

בנוסף, כיוון שבמחקר זה ההתמקדות הייתה על הדחק הסובייקטיבי שחווים ההורים, נעשה 

נמצאו הבדלים בין שמטבעם עלולים להיות מוטים. במחקרים קודמים  ,מספר שאלוני דיווח עצמישימוש ב

ממצאים שהתבססו על שאלוני דיווח עצמי, בהם הורים דיווחו על יותר קשיים פסיכיאטריים, לעומת 

. ASDאצל הורים לילדים עם  מחקרים שהתבססו על אבחנה קלינית, שהראו פחות קשיים פסיכיאטריים

לבין הערכה קלינית של  ,בדל מעיד על פער בין החוויה הסובייקטיבית של דחק ודימוי עצמיהייתכן וה

מומלץ לשקול שימוש בכלים חלופיים (. לפיכך Yirmiya & Shaked, 2005ת התמודדות ותפקוד )ויכול

ואף מדידת  חוות דעתם של אנשי מקצוע ,למדידת דחק, כגון דיווחיהם של אנשים הקרובים לבני המשפחה

למדוד אקונומי ואירועי חיים חריגים, -. כך ניתן יהיה, בשילוב עם נתונים לגבי מצב סוציורמות קורטיזול

 אובייקטיבי.באופן דחק 

באופן דומה, ייתכן וקיים פער בין רמת התפקוד וחומרת התסמינים של הילד כפי שהן נתפשות 

ידי גורם מקצועי. -קטיביים שנמדדים באבחון עללעומת המדדים האוביי ,ידי ההורה-סובייקטיבית על

יהיה מעניין לבדוק כיצד הורים מתייחסים לילד שרכש יכולות חדשות, כך שתפקודו האבסולוטי לדוגמה, 

השתפר, אולם הפער בינו לבני גילו התרחב, כך שמדדי התפקוד מבוססי הנורמה הידרדרו. האם הורה 

טבר בין ילדם לבין בני גילו? כל אלו יכולים להשפיע על דימויו כזה יתייחס יותר לשיפור, או לפער שהצ

 העצמי כהורה, ועל הדחק שהוא חווה.

כספית.  ללא תמורהו, יש להתחשב בכך שההשתתפות במחקר זה התבצעה בהתנדבות, בנוסף

 והרתיעו ,חלק מההוריםפגישות האבחון היוו מעמסה עבור ווהזמן שנדרש עבור מילוי השאלונים ייתכן 

לא קיבלה ייצוג  הורים שחווים רמות גבוהות יותר של דחק מהשתתפות במחקר, כך שייתכן וקבוצה זו
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מתן דו"ח האבחון ללא תשלום עודד חלק מההורים החווים דחק ייתכן ו. יחד עם זאת, מלא במדגם המחקר

 , מה שאולי מפחית סיכון זה.במחקר גבוה להשתתף

 יכום והצעות להמשךס

יציבים עם הזמן אצל אימהות ואבות לילדים עם  רוב מדדי הדחק נותרוי לסיכום, נראה כ

עם  יציב התסמינים הפסיכולוגיים דומה אצל אימהות ואבות, ונשאר שמספראוטיזם. יחד עם זאת, למרות 

עוצמת התסמינים השתנות הזמן הן אצל אימהות והן אצל אבות, קיימים הבדלים בין המינים ב

ידן, -. בפרט, נמצא כי אצל אימהות חלה ירידה בעוצמת התסמינים המדווחים עלעם הזמןהפסיכולוגיים 

לא נמצא קשר בין המגמות הללו לבין משתנים הנוגעים  בעוד שאצל אבות חלה החמרה בעוצמתם.

נמצא כי חלה הידרדרות ברמת  בנוסף, פי לרמת תפקודו ולחומרת תסמיניו.למאפייני הילד, ובאופן ספצי

ד, אולם הידרדרות זו לא נמצאה קשורה למגמות של יציבות או שינוי בדחק ההורי התפקוד של היל

גם ובתסמינים הפסיכולוגיים. בנוסף, נמצאה יציבות בחומרת התסמינים האוטיסטיים אצל הילדים, אולם 

 .זו לא נמצאה קשורה למגמות של יציבות או שינוי בדחק ההורי ובתסמינים הפסיכולוגיים

 ינו אחד מהבודדים שבחנו את הקשרים בין שינוי עם הזמן ברמות הדחקהמחקר הנוכחי ה

לבין שינוי עם הזמן במאפיינים של  ASDידי הורים לילדים עם -על והתסמינים הפסיכולוגיים המדווחים

בקרב הורים דורשות התייחסות רצינית ותסמינים פסיכולוגיים דחק גבוהות של רמות . ההורים וילדם

בתחושת היעילות העצמית  ,ם, שכן הן עשויות להיות קשורות לירידה באיכות החייםמקלינאים וחוקרי

(, Donnenberg & Baker, 1993; Rodrigue, Morgan & Geffken, 1990של ההורים )

(. כמו כן, בני המשפחה החווים דחק משמעותי Guralnick, 2005להתפתחות לא אופטימלית של הילד )ו

ן כי אין להם את הזמן להיענות לתרגולים הנדרשים כחלק מתוכניות התערבות מאמינים לעיתים קרובות ה

או מדרישות לניטור עצמי, כך שלמעשה ההיענות שלהם לטיפול עלולה להיות מוגבלת, וסיכוייה של 

ההתערבות להצלחה יורדים. לפיכך, בירור רמות הדחק יהיה רלוונטי הן לצורך שיפור תוצאותיהן של 

 Baker-Ericzen et al., 2005; Estesוהן לבדיקת יעילותן ) ASDהורים וילדים עם  התערבויות עבור

et al., 2009; Rao & Beidel, 2009; Tehee et al., 2009.) 

כניות התערבות באופן מנת להתאים ת-הבנה כי עלהממצאים שעלו ממחקר זה מחזקים את ה

אוטיזם, יש להבין לעומק את צורכיהם. אמנם המיטבי לאוכלוסיית היעד שלהן, קרי משפחות לילדים עם 
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נעשו מחקרים רבים לבחינת צרכיהם המיוחדים של הילדים עצמם, אולם ביחס להורים המידע הקיים 

מהות יעדיין לוקה בחסר. בפרט יש לבחון לאורך זמן את צרכיהם הייחודיים של כל אחד מבני הזוג, הא

 ת רמות הדחק אותן הם חווים.הגורמים המסייעים להם להפחית א ואתוהאבות, 

הינו  מגמת הפחתה בעוצמת התסמינים הפסיכולוגיים אצל אימהות שרימז עללסיום, הממצא 

כוחות חשובים אחד מבין ממצאים נוספים שנמצאו במחקרים שונים, המעידים על חוסן בקרב ההורים ו

ן את הכוחות הללו ואת . מחקר שיבחASDהתמודדות עם האתגר שבגידול ילד עם שהם מביאים איתם ב

כגון שיפור ברמת התפקוד של הילד כפי שנמצא ההצלחות של הורים בהתמודדויות עם האתגרים הללו, 

ולאו דווקא יתמקד בקושי שהם חווים, יכול גם הוא לקדם את היכולת של תכניות אצל חלק מהילדים, 

ם ובכך לסייע בהתפתחות מרבית לנטוע תקווה בלב ההורים, לחזק . הצלחות מעין אלו עשויותהתערבות

 של ילדם. דוגמה להצלחה כזו ניתן למצוא בציטוט הבא, שאין ראוי ממנו לחתום עבודה זו:

“It has been an honor to be given a child like this - to parent a child like this” 

(In Hutton & Caron, 2005, p. 186) 
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 DEPARTMENT OF PSYCHOLOGYהמחלקה לפסיכולוגיה 

 

 להורים שלום,

 

בימים אלה אנחנו פונים למשפחות שהשתתפו במחקר שלנו בנושא הפרעות התפתחותיות 

מנת לבקש מכם להשתתף במחקר המשך שאנחנו עורכים כעת. היענותכם -רחבות היקף, על

ות רבות לקידום הידע בתחום הפרעות התקשורת. בין ונכונותכם לתרום מזמנכם מסייע

השאר אנחנו מקווים שידע זה יגביר את המודעות הציבורית לקיומן של הפרעות אלה, דבר 

שיתרום לכך שהסיוע והמידע הזמין עבור משפחות לילדים עם הפרעות תקשורת יהיה זמין 

 יותר, ויסייע בהתמודדותם היום יומית. 

כחי היא לבחון את השינויים עם הזמן שהמשפחות עוברות הן מטרתו של המחקר הנו

מבחינת אופני ההתמודדות שלכם ההורים, והן מבחינת התפקוד של הילד/ה. השתתפותכם 

במחקר מאוד חשובה לנו, מכיוון שרק באופן זה תהיה לנו את האפשרות לבדוק את תהליך 

 השינוי שהמשפחות עוברות עם הזמן. 

ם, שכלל פגישות מרובות אתכם ועם הילד/ה, מחקר ההמשך הנוכחי בניגוד למחקר הקוד 

כולל פגישה אחת בלבד עם כל אחד מההורים, וכמובן שתי פגישות עם הילד/ה לשם האבחון. 

בדומה, בניגוד למחקר הקודם שכלל מספר רב של שאלונים, המחקר הנוכחי יכלול מספר 

ב הראשון, אתם, ההורים, תרואיינו מנת להקל עליכם. בשל-מצומצם יותר של שאלונים על

לגבי ילדכם ולגבי האופן שבו אתם מתמודדים עם גידול ילד/ה עם הפרעה על רצף הספקטרום 

האוטיסטי. חלק זה יכלול פגישה אחת. הפגישה תתנהל בביתכם, או בכל מקום אחר שבו 

מנת -רך, עליהיה לכם נוח. בחלק השני, תיערך פגישה אחת או שתיים עם הילד/ה בהתאם לצו

להעריך את היכולות הקוגניטיביות, התקשורתיות, הרגשיות והחברתיות של הילד/ה. 

ההערכה תתבצע באמצעות כלי אבחון מיוחדים. הערכה זו של הילד/ה תסוכם בכתב ותינתן 

 לכם, ותכלול השוואה התפתחותית עם ההערכה הקודמת. 

שאר אנונימי וחסוי. באפשרותכם לכל משפחה יינתן מספר סידורי וכל מידע שייאסף יי 

לסרב להשתתף במחקר או להפסיק את השתתפותכם בכל זמן נתון. השתתפותכם חשובה לנו 

במיוחד בגלל האפשרות לבדוק האם קיימים שינויים עם הזמן. נשמח להיפגש, לענות על כל 

 שאלותיכם, ולהסביר לכם יותר בפירוט על אופי המחקר. ניתן ליצור קשר בטלפונים

. אם אינכם מעוניינים שניצור עמכם קשר שוב, 052-3322120, 052-40303844, 02-5881083

 nuritreg@gmail.comמייל -או באי 5881083-02אנא השאירו הודעה עם שם במספר 

mailto:nuritreg@gmail.com
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ת הקרובים כדי בשבועיים הקרובים.   באם לא נקבל הודעה, אנו ניצור עמכם קשר בשבועו

 לענות על שאלות ולבקש את הסכמתכם להשתתף במחקר. 

 

 בברכה,

 

 בוגנים, איילת הדס, יסמין רוזן-נורית רגב  פרופ' נורית ירמיה

 סטודנטיות, פסיכולוגיה קלינית  בית הספר לחינוך

 המחלקה לפסיכולוגיה המחלקה לפסיכולוגיה

 האוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית

 אביב -ואוניברסיטת תל  ופים, ירושליםהר הצ
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 טופס הסכמה .ב

 

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 

 THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCEהפקולטה למדעי החברה  

 DEPARTMENT OF PSYCHOLOGYהמחלקה לפסיכולוגיה 

 

טופס הסכמה להשתתפות במחקר על שינויים עם הזמן שעוברות משפחות 

 ואוטיזם(. PDDת התפתחותיות רחבות היקף )אספרגר, לילדים עם בעיו

לבחון את השינויים שהמשפחות עוברות עם הזמן הן שמטרתו המשך מתחילים במחקר  אנו

מבחינת אופני ההתמודדות שלכם ההורים, והן מבחינת התפקוד של הילד/ה. השתתפותכם במחקר 

ות לבדוק את תהליך השינוי מאוד חשובה לנו, מכיוון שרק באופן זה תהיה לנו את האפשר

שהמשפחות עוברות עם הזמן, דבר שאנו מקווים שיתרום לכך שהסיוע והמידע עבור משפחות לילדים 

 עם הפרעת תקשורת יהיו זמינים יותר עבורם ויסייעו להתמודדותם היום יומית. 

של  וסביבתייםהערכה של משאבים אישיותיים ו, /היכלול הערכה כוללת של הילד המחקר

. בנוסף, התפתחותית מלאה בדיקה במהלכן נערוך כנה שתי פגישות עם הילדכך תיער ההורים. לשם

לענות על  ,ההורים יתבקשו להתראיין עד שתיים עם כל אחד מההורים במהלכה-תיערך פגישה אחת

יתבצעו צילומי וידאו ו/או הקלטות אודיו של  מהמחקר . כחלקולשחק עם הילד/ה מספר שאלונים

בסוף התהליך נשלח לכם שוב דוח מפורט אשר יכלול גם השוואה התפתחותית עם  ים.המשתתפ

 הממצאים מההערכה הקודמת. 

כל פרסום על , ויישאר אנונימי וחסוי שייאסףהמידע  כללכל משפחה יינתן מספר סידורי, 

כמו כן, ההשתתפות את זיהוי המשפחות.  אוהמחקר לא יאפשר את זיהוי המשתתפים  ממצאי

 קר היא על בסיס התנדבותי וביכולתכם להפסיק את ההשתתפות במחקר בכל עת. במח

 

בוגנים, איילת הדס ויסמין -לנורית רגב, אפשר לפנות למחקר  בנוגעיש לכם שאלה נוספת כלשהי  אם

 . תודה מראש לכל מי שמוכן להשתתף ולתרום. 052-3322120, 052-4303844, 02-5881083רוזן בטל:

 

 גניםבו-נורית רגב

 איילת הדס

 יסמין רוזן

 פרופסור נורית ירמיה

 מטרות המחקר והדרישות משמשתתפים הובהרו לנו ואנו מסכימים להשתתף.

 שם האב______________ חתימת האב  ______________ תאריך______________ 

 שם האם______________ חתימת האם ______________ תאריך ______________

 ___________ חתימת הנסיין ______________ תאריך ______________שם הנסיין___

 * Mount Scopus, Jerusalem, ISRAEL 91905 91945הר הצופים, ירושלים 

 Tel *Fax: 972-2-5883374: 972-2-555145טל': 
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 כלי המחקר
 

 2זמן  1זמן  תיאור הכלי כלים

 (ADOSמבדק אדוס )
ורת, , תקשברתיתחהערכת אינטראקציה 

 דמיוני בחפציםמשחק ושימוש 
+ + 

 ADI-R  -ריאיון ה

שפתי, אינטראקציה -תפקוד תקשורתי

חברתית, התנהגויות חזרתיות 

 וסטריאוטיפיות

+  

 SCQ -שאלון ה

 

( של הפרעות screeningאיתור וזיהוי )

 על ספקטרום האוטיזם
+ + 

 + + מיומנויות הסתגלותיות ראיון הויינלנד

 + + תחות/אינטליגנציההתפ מבחן המאלן

 מבחן הקאופמן

(K-ABCHEB) 
 + + אינטליגנציה והישגים

מבחן ווכסלר לילדים 

(WISC-R95HEB) 
 + + אינטליגנציה

וכסלר למבוגרים ומבחן 

(WAIS-IIIHEB) 
 + + אינטליגנציה

PSI 
סולם  :שאלון למדידת דחק אצל ההורים

 .סולם כלליו הילד, סולם ההורה
+ + 

BSI 

: מספר מקוצר סמיניםתשאלון 

התסמינים ( ועוצמת PST)התסמינים 

(PSDI) 

+ + 

כסלר: מבחן אינטליגנציה וו

 למבוגרים
  + רסה מקוצרתג

 + + משתני רקע שאלון דמוגרפי
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 שאלונים וראיונות

 PSI (Parenting Stress Index)שאלון  .א

יש לענות על השאלות  .מחקר/ה המשתתף/ת בבבקשה על  הילד חשובעל השאלות הבאות,  העונ הכשאת
יתכן ושום תשובה לא תתאים בדיוק  . ךבעמודים הבאים על ידי סימון התשובה המתאימה ביותר להרגשת

הראשונה לכל  ךלבחור בתגובת ך.  עליך: במקרה זה בחר בתשובה הקרובה ביותר להרגשת ךלהרגשת
 .ךשאלה כתשובת

אות או חולק עליהן על ידי רישום המספר המתאים עם הקביעות הב םמסכי האת המידה שבה אתן נא ציי
 . 3את המספר   וםבטוח, רש אינך. אם ךביותר להרגשת

                 1                      2                       3                         4                      5     
 מאוד לא             םלא מסכי      א בטוח        ל         םמסכי           םמסכי              
 םמסכי                                בהחלט                                                                        

 דוגמא: אני נהנה לצפות בסרטי קולנוע.
 (.  2)אם אתה נהנה לפעמים לצפות בסרטי קולנוע, סמן את המספר   

                                  1      2     3     4     5 

 
 = מאד לא מסכים 5= לא מסכים    4= לא בטוח   3= מסכים       2= מסכים בהחלט    1

                                                                  . כאשר ילדי רוצה דבר מה, הוא ממשיך בדרך כלל לנסות לקבלו.                               1 5    4    3    2    1
 . ילדי כה פעיל עד שהוא מתיש אותי. 2 5    4    3    2    1
 . ילדי אינו מאורגן וקל מאוד להסיח את דעתו.3 5    4    3    2    1
 להתרכז ולהקדיש  תשומת לב.                                                                          . בהשוואה למרבית הילדים, ילדי מתקשה יותר4 5    4    3    2    1
                         . ילדי ימשיך להתעניין ולהיות עסוק עם צעצוע במשך יותר מעשר דקות.                                                              5 5    4    3    2    1
 . ילדי משוטט לו הרבה יותר ממה שהייתי מצפה שיעשה.                  6 5    4    3    2    1
 . ילדי הרבה יותר פעיל ממה שהייתי מצפה.                                       7 5    4    3    2    1
 מידה רבה כאשר מלבישים או רוחצים אותו..ילדי משתולל ובועט ב8  5    4    3    2    1
 .  ניתן מאוד להסיח את דעתו של ילדי מלרצות דבר מה.                  9 5    4    3    2    1
 . ילדי עושה עבורי רק לעיתים רחוקות דברים הגורמים לי להרגיש טוב.10 5    4    3    2    1
 י מרגיש שילדי אוהב אותי ורוצה  להיות בקרבתי.ברוב הפעמים אנ .11 5    4    3    2    1
   לפעמים אני מרגיש שילדי אינו אוהב אותי ואינו רוצה להיות בקרבתי.                                                                .12 5    4    3    2    1
 תי מצפה.. ילדי מחייך אלי הרבה פחות ממה שהיי13 5    4    3    2    1
 . כאשר אני עושה דברים עבור ילדי אני מרגיש שמאמצי אינם מוערכים כראוי.                                                  14 5    4    3    2    1
 . איזה מהקביעות הבאות מתאימה ביותר לילדך?15 4    3    2    1

 כמעט תמיד אוהב לשחק אתי.       .1
 ב לשחק אתי.לפעמים אוה .2
 בדרך כלל לא אוהב לשחק אתי. .3
 כמעט אף פעם לא אוהב לשחק אתי .4

 . ילדי  בוכה ומתרגז:16 5    4   3   2     1
 הרבה פחות ממה שהייתי מצפה .1
 פחות ממה שהייתי מצפה. .2
 כפי שהייתי מצפה. .3
 יותר ממה שהיית מצפה. .4
                              כמעט תמיד.                                                .5

 . נראה שילדי בוכה ומתרגז לעיתים קרובות יותר מאשר מרבית הילדים.17 5    4    3    2    1
 .כשהוא משחק, ילדי אינו מחייך או צוחק לעיתים קרובות.18 5    4    3     2   1
 .ילדי בדרך כלל מתעורר במצב רוח רע. 19 5    4    3     2   1
        . אני מרגיש שילדי נתון למצבי רוח משתנים וקל מאוד להרגיזו.                                                                    20 5    4    3    2    1
1    2    3    4    5 

 
                                                    . ילדי נראה מעט שונה ממה שהייתי מצפה והדבר מדאיג אותי לפעמים.           21

. בשטחים מסוימים נראה שילדי שכח את לקחי  העבר והוא חוזר ועושה מעשים האופייניים 22 5    4    3    2    1
 לילדים קטנים יותר.              

 בית  הילדים.. נראה שילדי אינו לומד באותה מהירות כמו מר23 5    4    3    2    1
 . נראה שילדי אינו מרבה לחייך כמו מרבית הילדים.                          24 5    4    3    2    1
 .                              מאד . ילדי עושה מספר דברים שמדאיגים אותי25 5    4    3    2    1

 
 ת דברים כפי שהייתי מצפה שיעשה.     . ילדי אינו מסוגל לעשו26 5    4    3    2    1
 . ילדי אינו אוהב שיחבקו וילטפו אותו.                                     27 5    4    3    2    1
                              . כשילדי בא הביתה מבית החולים, היו לי ספקות  ביחס לכישורי כהורה.                                28 5    4    3    2    1
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 . קשה יותר להיות הורה ממה שחשבתי.                 29 5    4    3    2    1
 בעניינים כשאני מטפל בילדי.                                                                . אני מרגיש שאני בעל יכולת ושולט30 5    4    3    2    1
השוואה לילד הממוצע, ילדי מתקשה יותר להתרגל לשינויים בלוחות הזמנים או לשינויים ב. 31 5    4    3    2    1

 הנעשים בבית.                     
                                           מוצא חן בעיניו.                                     . ילדי מגיב בעוצמה רבה כשמתרחש דבר מה שלא32 5    4    3    2    1
 טף היא בדרך כלל בעיה.                        -. השארת ילדי בידי שמר33 5    4    3    2    1
 . ילדי מתרגז בקלות מהפרטים הקטנים ביותר.                                34 5    4    3    2    1
 . ילדי שם לב בקלות ומגיב יתר על המידה לקולות חזקים ולאורות בוהקים.          35 5    4    3    2    1
 השינה או האכילה הקבועים של ילדי.                                                 . היה קשה הרבה יותר מן הצפוי לקבוע את מועדי36 5    4    3    2    1
 ילדי נמנע בדרך כלל לזמן מה מצעצוע חדש לפני שהוא מתחיל לשחק אתו.                                                             .37 5    4    3    2    1
                                               . לילדי לוקח זמן רב וקשה לו מאוד להתרגל לדברים חדשים.                                                    38  5     4    3    2   1
 . ילדי לא חש בנוח כשהוא פוגש זרים.                                  39 5    4    3    2    1
 .כאשר ילדי מתרגז:                                                  40 4     3     2     1  

 קל להרגיע אותו .1
 ר להרגיעו ממה שהייתי מצפהקשה יות .2
 קשה מאוד להרגיעו .3
 שום דבר שאני עושה אינו יכול להרגיעו .4

 לעשות משהו הוא:  מצאתי שלגרום לילדי לעשות משהו או להפסיק. 41 5    4    3    2    1
 הרבה יותר קשה ממה שהייתי מצפה .1
 קשה במידת מה יותר ממה שהייתי מצפה .2
 קשה כפי שהייתי מצפה .3
 מה יותר ממה שהייתי מצפהקל במידת  .4

 ה    הרבה יותר קל ממה שהייתי מצפ .5
 

1    2    3    4    5 
 
  

אותך. למשל, משוטט ללא מעש, מסרב  את מספר הדברים שילדך עושה המטרידים . הערך42
 להישמע בקולך, פעיל מידי, בוכה, מפריע, מיילל וכו'.                        

1. 3  - 1 
2. 5 – 4 
3. 7 - 6  
4. 9  - 8  
5.   +10 

1    2    3    4    5 
 
 

 

 . כאשר ילדי בוכה , זה נמשך:43
 דקות 2-פחות מ .1
 דקות 5 – 2  .2
 דקות  10 – 5  .3
 דקות  15 – 10  .4
 דקות  15יותר מאשר    .5

 . ישנם דברים שילדי עושה המטרידים אותי מאוד. 44 5    4    3    2    1
                              .בריאות יותר מאשר ציפיתי. לילדי יש בעיות 45 5    4    3    2    1
 יפגע או יהיה מעורב בצרות.שמא יותר  . ככל שילדי גדל ונעשה עצמאי יותר, אני מודאג46 5    4    3    2    1
 . מסתבר שילדי הפך עבורי למקור דאגה יותר ממה שציפיתי.47 5    4    3    2    1
 . קשה לטפל בילדי יותר מאשר ברוב הילדים האחרים.48 5    4    3    2    1
 . ילדי כל הזמן צמוד אלי.49 5    4    3    2    1
 רוב הילדים. יותר מאשר. ילדי דורש ממני 50 5    4    3    2    1
 . אני אינני יכול לקבל החלטות ללא עזרה.51 5    4    3    2    1
 גדולים מאשר ציפיתי בגידול הילדים.יותר לי קשיים  יש .52 5    4    3    2    1
 להיות הורה. ה. אני נהנ53 5    4    3    2    1
 .  ברוב הפעמים אני מצליח להביא את ילדי לעשות משהו או להפסיק לעשות משהו.54 5    4    3    2    1
כמו שחשבתי שאוכל. אני זקוק  לוינני מסוגל לדאוג . מאז שהבאתי את ילדי מבית החולים א55 5    4    3    2    1

 לעזרה
 דברים.העם  היטביכול להתמודד  שאינני הרגשה. לעיתים קרובות יש לי 56 5    4    3    2    1
1    2    3    4    5 

 
 :אני מאמין ש אני חושב על עצמי כהורהכש .57

 אני מסוגל להתמודד עם כל דבר שקורה .1
 ודד די טוב עם רוב הדברים. להתמ לאני מסוג .2
 מצליח להתמודד די טובאבל אני  ,לפעמים יש לי ספקות .3
 יש לי ספקות לגבי יכולתי להתמודד עם דברים .4
 עם דבריםטוב שאני מתמודד  אני לא חושב .5
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1    2    3    4    5 
 

 

 אני מרגיש שאני:.    58
 הורה טוב מאוד .1
 הממוצע ההורהטוב יותר מ .2
 הורה ממוצע .3
 להיות הורה בעיה מסוימתש לו אדם שי .4
 הורהכ מצטייןלא  .5

1    2    3    4    5 
 

59 
 מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שהשלמת?. 60

 בית ספר יסודי  .1
 "ב(י –כיתות ט )בית ספר תיכון  .2
 בית ספר מקצועי .3
 אוניברסיטה .4
 בית ספר למוסמכים .5

1    2    3    4    5 
 

 ?וצה או צריךר ילדךש מהלהבין  לךכמה קל . עד 61
 קל מאוד .1
 קל .2
 קשה מעט .3
 קשה מאוד .4
 להבין מה הבעיה יכולאינני  בדרך כלל .5

 לוקח זמן רב להורים לפתח רגש קרבה חם עם ילדיהם.                          .62 5    4    3    2    1
קרה  ודבר זה מדאיג ציפיתי לרגשות חמים יותר וקרובים יותר עם ילדי ממה שבאמת  63 5    4    3    2    1

 אותי.                                              
 .                                 שמטרידים אותי רק על מנת להיות רעלפעמים ילדי עושה דברים  .64 5    4    3    2    1
 ו לטפל בהם.                                                                                           כשהייתי צעיר  לא חשתי בנוח להחזיק ילדים א .65 5    4    3    2    1
                            ילדי יודע שאני ההורה שלו ורוצה בי יותר מאנשים אחרים.                                                                          .66 5    4    3    2    1
 יותר מידי ילדים.עתה יש לי . 67 5    4    3    2    1
 מרבית שנות חיי הוקדשו  לעשיית דברים עבור ילדי.                                . 68 5    4    3    2    1
יותר ממה שציפיתי אי  למלא את צרכי ילדי על חיי כדי יותר ויותר שאני מוותר שאני מרגי .69 5    4    3    2    1

 .                                                                                   פעם
 אני מרגיש לכוד במחויבותי כהורה.                                                   . 70 5    4    3    2    1
 לעיתים קרובות אני מרגיש שצורכי ילדי שולטים בחיי.                          . 71 5    4    3    2    1
 .                                                 איני יכול לעשות דברים חדשים ושוניםמאז שילדי נולד . 72 5    4    3    2    1
 לעשות. שהייתי רוצהמרגיש שכמעט תמיד אינני יכול לעשות דברים  מאז שיש לי ילד, אני. 73 5    4    3    2    1
 עצמי. עםלהיות  קשה למצוא בביתנו מקום בו אני יכול. 74 5    4    3    2    1
לעיתים קרובות רגשות אשמה  או רגשות  שכאשר אני חושב איזה סוג הורה אני, אני מרגי.75 5    4    3    2    1

 י.שליליים לגבי עצמ
 קנייה אחרונה של בגדים חדשים שקניתי לעצמי.האני לא מרוצה מ. 76 5    4    3    2    1
לכך, כאילו עשיתי משהו לא  י, אני מרגיש אחראלא כשורה או מרוגז מדיכאשר ילדי מתנהג .77 5    4    3    2    1

 . בסדר
 שהדבר הוא באשמתי.                                                                                  ני חש  כל פעםכשילדי  עושה משהו שלא כשורה א. 78 5    4    3    2    1
 .כלפי ילדי  תחושותיילביחס לעיתים קרובות אני מרגיש אשמה . 79 5    4    3    2    1
1    2    3    4    5 

 

 בקשר לחיי.                              ישנם די הרבה דברים שמדאיגים אותי. 80

ציפיתי לאחר שילדי נולד ויצאתי אתו מבית מה שיותר מ וב יותר ומדוכא.  הרגשתי עצ81 5    4    3    2    1
 החולים.                                      

 ריד אותי.            כשאני מתרגז על ילדי והדבר מט ה.  אני חש אשמ82 5    4    3    2    1
ממה  לב שהייתי יותר עצוב  ומדוכאי אחר שילדי היה בבית חודש לאחר שנולד שמתל. 83 5    4    3    2    1

 שציפיתי.                                 
                                                            בי כפי שציפיתי.        מכהלי ולא ת הזוגי לא עזר בת. מאז שילדי נולד 84 5    4    3    2    1
 זוגי.                                                                           תביחסי עם ב . הולדת ילדי גרמה לי יותר בעיות ממה שציפיתי85 5    4    3    2    1
 י נולד, בת זוגי ואני איננו עושים דברים כה רבים יחד.שילד. מאז 86 5    4    3    2    1
 כמשפחה כפי שציפיתי.רב ביחד זוגי ואני איננו מבלים זמן ת ב שילדי נולד,. מאז 87 5    4    3    2    1
 פחות עניין במין. הרבה לי היה, נולד ילדי האחרוןש. מאז 88 5    4    3    2    1
 בן הזוג ועם קרובי משפחה. את מספר הבעיות שיש לנו עם הורידילה  ילד הגהולדת ה. 89 5    4    3    2    1
 . עלות גידול הילדים הייתה הרבה יותר גבוהה ממה שציפיתי.               90 5    4    3    2    1
                           . אני מרגיש בודד וללא חברים.                               91 5    4    3    2    1
 למסיבה איני מצפה בדרך כלל שאיהנה.                         ך. כשאני הול92 5    4    3    2    1
 באנשים כפי שהיה בעבר.                                          ן. אינני מתעניי93 5    4    3    2    1
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 בגילי אינם אוהבים בדרך כלל את חברתי.                                               יתים קרובות אני מרגיש שאנשים אחרים. לע94 5    4    3    2    1
רבים שאני יכול לדבר אתם שיכולים לעזור  . כשאני נתקל בבעיה בטיפול בילדי, ישנם אנשים95 5    4    3    2    1

 לי או לייעץ לי.   
עם חברי ולהתיידד עם אנשים ש י יש לי הרבה פחות הזדמנויות להיפגיילד ו. מאז שנולד96 5    4    3    2    1

 חדשים.      
כרגיל או שהיו לי כאבים רבים יותר  ר. בששת החדשים האחרונים הייתי חולה יותר מאש97 5    4    3    2    1

 מהרגיל.                                          
 . מבחינה פיזית אני מרגיש טוב רוב הזמן98 5    4    3    2    1
 . הולדת הילד גרמה לשינויים  בדפוסי השינה שלי.                                    99 5    4    3    2    1
 .פי שהיה בעברמדברים כנה . אינני נה100 5    4    3    2    1
   1    2    3    4     
 

 נולד: י. מאז שילד101
 הרבה מאוד חליתי

 טוב כמו בעברלא הרגשתי 
 במצב בריאותי יםשינויללא שמתי 

 בריא יותר  הייתי 
                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ירועי חייםא

 
 , בחר בתשובה של "כן"  או "לא". 120עד  102עבור היגדים 

 ?החדשים האחרונים, האם חלו חלק מאירועים אלה במשפחתך הקרובה 12במשך 
 

 

 . גירושין102 כן לא

 ןסות בין בני הזוג ביחסי הנישואייתפי. ה103 כן לא

 . נישואין104 כן לא

 . פרידה105 כן לא

 . הריון106 כן לא

 . קרוב משפחה הצטרף לחיים בבית107 כן לא

 או  20%. עליה משמעותית בהכנסות )ב  108 כן לא
 ותר(י

 . שקיעה בחובות כבדים109 כן לא

 . מעבר לסביבה חדשה110 כן לא

 קידום בעבודה. 111 כן לא

 . ירידה משמעותית בהכנסות112 כן לא

 . בעיות אלכוהוליזם או סמים113 כן לא

 . מוות של חבר קרוב114 כן לא

 . התחלה של עבודה חדשה115 כן לא

 . התחלת מסגרת לימודית חדשה116 כן לא

 . בעיות עם הממונים בעבודה117 כן לא

 מודים. בעיות עם מורים במסגרת הלי118 כן לא

 . בעיות עם החוק119 כן לא

 . מוות של בן משפחה קרוב120 כן לא
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 BSI (Brief Symptom Inventory)שאלון  .ב

 

 להלן רשימה של בעיות ותלונות שלאנשים יש לפעמים. סמן בבקשה באיזו מידה סבלת מכל בעיה או תלונה בשנה 

 האחרונה.

 

 פריט

                                                                                                   

במידה  בכלל לא

 מעטה

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה

במידה רבה 

 מאוד

      .  עצבנות1

      רתו.  הרגשת עלפון או סחרח2

      .  מחשבה שמישהו אחר יכול לשלוט על מחשבותיך3

      .  הרגשה שאחרים אשמים בבעיות שלך4

      .  קשיים בזיכרון5
      ועצבנות מהירים רוגז.  6

      .  כאבים בלב או בחזה7

      .  פחד ממקומות פתוחים8

      .  מחשבות לשים קץ לחייך9
      . הרגשה שאי אפשר לסמוך על מרבית האנשים 10

      . חוסר תאבון11

      . הרגשת פחד פתאומי ללא סיבה12

      התפרצויות זעם שלא יכולת לשלוט בהן .13

      . הרגשת בדידות גם כשהנך בחברת אנשים14
      . הרגשה שמשהו מפריע לך לבצע דברים15

      . הרגשת בדידות16

       הרגשה שאתה מצוברח. 17

      . חוסר עניין בדברים18

      . הרגשת פחד19
      הנך נפגע בקלותהרגשה ש. 20

      . הרגשה שאנשים אינם ידידותיים או שאינם מסמפתים אותך21

      . הרגשה שהנך נחות מאחרים22

      . בחילה או אי שקט בבטן23
      . הרגשה שאנשים מסתכלים או מדברים עליך24

      . קושי להירדם25

      . צורך לחזור ולבדוק מה שעשית26

      החלטהבקבלת . קושי 27

      . פחד לנסוע באוטובוס או ברכבת28
      . קושי בנשימה29

      . גלי חום או קור30

      . צורך להימנע ממקומות או מפעולות אשר מפחידים אותך31

      שהראש נעשה ריק   הרגשה . 32

שהגפיים כאילו מאובנות או דקירות בחלקים שונים הרגשה . 33
 של הגוף

     

      בה שמגיע לך עונש על חטאיך. מחש34

      . חוסר תקווה לגבי העתיד35

      . קשיי ריכוז36
      . הרגשת חולשה בחלקים מגופך37

      . הרגשת מתח38

      . מחשבות על מוות39

      . דחף להכות, לפצוע או להזיק למישהו40

      . דחף לשבור ולהפוך דברים41
      חות פנימית. הרגשת אי נו42

      מה אדם. הרגשת מבוכה במקום הו43

      . חוסר הרגשת קרבה לאנשים44



 63 

      ניקהא. התקפי פחד או פ45

      ויכוחים כניסה מהירה ל. 46

      . הרגשת עצבנות כשהנך נשאר לבד47
      שאחרים אינם מעריכים כראוי את הישגיךהרגשה . 48

      שאינך יכול לשבת במקום אחד. חוסר שקט כזה 49

      . הרגשת חוסר ערך50

      . הרגשה שאנשים ינצלו אותך )אם תיתן להם(51

      . הרגשות אשמה52
      . הרגשה שמשהו לא בסדר עם הראש שלך53
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 (Interview Edition-The Vineland Adaptive Behavior Scalesראיון הויינלנד ) .ג

 
 תקשורת:

 
  . מפנה עיניים וראש לצלילים.                                                                          1 
  . מקשיב לפחות לרגע כשמטפל מדבר אליו.                                                     2 
                                             . מחייך בתגובה לנוכחות מטפל.                           3 
  . מחייך בתגובה לנוכחות אדם מוכר שאינו המטפל.                                         4 
  . מרים ידיים כשמטפל אומר: "בוא הנה/למעלה/אלי"                                   5 
                                                         . מראה הבנה של משמעות המילה "לא".6 
  . מחקה קולות של מבוגר מיד עם שמיעתם.                                               7 
  מילים.                                             10. מראה הבנת משמעותן של לפחות 8 
  מות להבעה של "כן" "לא" ו"אני רוצה".                      . משתמש במחוות מתאי9  1

  . מקשיב בתשומת לב להוראות.                                                               10 
  . מראה הבנה של משמעות "כן" או "בסדר".                                           11 
  אות הדורשות פעולה וחפץ.                                      . מציית להור12 
  . מצביע במדוייק על לפחות איבר גוף עיקרי אחד כשנשאל.13 
. משתמש בשמות פרטיים או בשמות חיבה של אחים, חברים, בני גיל, או אומר את 14 

 שמותיהם כשנשאל.
 

  ו שני שמות עצם. . משתמש בביטויים המכילים שם עצם ופועל, א15 
  [1אובייקטים מוכרים בלי שנשאל. ]לא לציינן  20. משיים לפחות 16 
  דקות לפחות. 5. מקשיב לסיפור למשך 17 
  . מצביע על העדפה כשמוצגת בפניו בחירה.18 
  [1מילים מובחנות. ]לא לציינן  50. אומר לפחות 19  2
  נחים פשוטים.ני, במוא. מספר על חוויות באופן ספונט20 
  . מוסר הודעה פשוטה.21 
  מילים או יותר. 4. משתמש במשפטים של 22 
  [1. מצביע במדויק על כל חלקי הגוף כשנשאל. ]לא לציינן 23 
  [1מילים מובחנות. ]לא לציינן  100. אומר לפחות 24 
  . מדבר במשפטים מלאים.25 
  פטים.ה' הידיעה בביטויים או במש -. משתמש ב26 
  אז"-. מציית להוראות בצורת "אם27 
  . אומר את שמו הפרטי ושם המשפחה שלו כשנשאל.28 
  [1מה, איפה, מי, למה, ומתי. ]לא לציינן  -. שואל שאלות המתחילות ב29 

  . אומר איזה משני אובייקטים לא נוכחים גדול יותר.30  3,4
  ל.. מספר על חוויות בצורה מפורטת, כשנשא31 
  "מאחורי" או "בין" כמילות יחס במשפט. -. משתמש ב32 
  "מסביב" כמילת יחס במשפט. -. משתמש ב33 
  "או".  -. משתמש בביטויים או במשפטים המכילים "אבל" ו34 
  . מתבטא בבהירות בלי תחליפי צלילים.35 
  ויזיה.ולרי, אגדה, בדיחה ארוכה או עלילת תוכנית טא. מספר סיפור פופול36 
  כרון.יזהבית מ-. מדקלם את כל אותיות האלפא37  5

  תמרורים נפוצים. 3. מזהה לפחות 38 
  . אומר את החודש והיום של יום ההולדת כשנשאל.39 
  . משתמש בצורת רבים שהטייתה לא שגרתית.40 
  . כותב את שמו המלא ]שם פרטי ומשפחה[.41  6

  כשנשאל. אומר את מספר הטלפון 42 
  . אומר את הכתובת המלאה שלו, כולל עיר, כשנשאל.43 
  מילים בשקט או בקול רם. 10. קורא לפחות 44 
  מילים מהזיכרון. 10. כותב לפחות 45 
  . מבטא רעיונות ביותר מדרך אחת, ללא עזרה.46 
  . קורא סיפורים פשוטים בקול רם.47 

  של שלוש או ארבע מילים. . כותב מדפיס משפטים פשוטים48  7,8
  דקות. -15. נוכח בביה"ס או בהרצאה פומבית יותר מ49 
  . קורא מיוזמתו.50 
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  . קורא ספרים ברמה של כיתה ב' לפחות.51 
  . מסדר פריטים או מילים לפי סדר אלפביתי ע"פ אות ראשונה.52 
  . כותב פתקים או הודעות קצרות.53 
  רכבות לאחרים.. נותן הוראות מו54  9
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  מרי עיתונים או מגזינים למבוגרים מדי שבוע. . קורא מא66 
  [.1. כותב מכתבים עסקיים. ]לא לציינן 67 

 
 

 מיומנויות יומיומיות:

 
  יה להאכלה בתגובה לבקבוק, שד או אוכל.י. מראה ציפ1 
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  . מוריד את האוכל מהכפית עם הפה.3 
  רקרים.. מוצץ או לועס ק4 
  . אוכל אוכל מוצק.5 
  . שותה מכוס או מספל בלי עזרה.6  1

  . מאכיל את עצמו עם כפית.7 
  . מראה הבנה שדברים חמים מסוכנים.8 
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  עם עזרה.. רוחץ את עצמו 17 
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11, 
12  

  .בודק עודף מקניה העולה יותר משקל.68
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  . מסדר חדר שאינו שלו, מבלי שמבקשים ממנו.78 
 רתיות של החזקת הבית, מבלי שיזכירו  . מבצע תיקונים קלים או משימות שג79 
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 ביוזמתו.      
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  . שולט בכעס או ברגשות כאב , כאשר לא נותנים לו לנהוג כרצונו. 45 
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 יציב, בלי לפול.      

 

  קוביות לפחות. 5. בונה מבנה תלת מימדי עם 22 
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  [.1חלקים. ]לא לציינן  6. משלים פאזל של לפחות 28 

  . מצייר יותר מצורה אחת מובחנת עם עפרון או צבעים. 29 

  . גוזר במספריים נייר לאורך קו.30 

  . משתמש במחק בלי לקרוע את הדף.31 

  [1. קופץ קדימה על רגל אחת בקלות. ]לא לציינן 32 

  . פותח מנעולי דלתות.33 

  . גוזר פריטים מורכבים במספריים.34 

  מטרים, אפילו אם עליו לזוז כדי לתפוס. 3. תופס כדור קטן שנזרק לו ממרחק 35 

  זר, בלי לפול.. רוכב על אופניים בלי גלגלי ע36 
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 ( SCQ uestionnaire)Qommunication CSocial and -ראיון ה .ד

 

 לא כן הווה   . האם הוא משתמש כיום במבעים או במשפטים קצרים?1

 לא כן אי פעם         

 8אם התשובה לשאלה הראשונה היא 'לא' עברו לשאלה 

 

ה או שמבוססת על מה שאת/ה . האם אפשר לנהל איתו שיחה הדדית שיש בה לקיחת תור בשיח2

 לא כן הווה        אמרת?

 לא כן אי פעם         

 

. האם הוא משתמש במשפטים 'מוזרים' או אומר את אותו הדבר בדרך שחוזרת על עצמה? )משפטים 3

 לא כן הווה    ששמע ממישהו אחר או משפטים שהמציא(? 

 לא כן אי פעם         

 

מש בשאלות או אומר דברים שאינם מתאימים מבחינה חברתית? . האם יש מצבים בהם הוא משת4

 לדוגמא, האם בדרך כלל הוא שואל שאלות אישיות או מעיר הערות אישיות בזמן לא מתאים?

 לא כן הווה         

 לא כן אי פעם         

 

 י'?. האם הוא משתמש בכינויי גוף בצורה לא נכונה, לדוגמא, אומר 'הוא' או 'אתה' במקום אנ5

 לא כן הווה

 לא כן אי פעם

 

. האם הוא משתמש במילים שנראה שהמציא בעצמו, או מתאר דברים בצורה משונה, לא ישירה או 6

 לא כן הווה   מטפורית )לדוגמא אומר 'גשם חם' במקום 'אדים'(?

 לא כן אי פעם         

 

עקש שאת/ה תגיד/י את . האם הוא חוזר ואומר את אותם הדברים שוב ושוב באותו אופן, או מת7

 לא כן הווה      אותם דברים שוב ושוב?

 לא כן אי פעם         

 

. האם יש דברים שחשוב לו לעשות בדרך מסוימת או בסדר מסוים או דברים שהוא מתעקש שאת/ה 8

 לא כן הווה      תעשה/י בדרך מסוימת?

 לא כן אי פעם         

 

 אות מתאימות לסיטואציה, לפי התרשמותך?כלל נר-. האם הבעות הפנים שלו בדרך9

 לא כן הווה         

 לא כן אי פעם         
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. האם הוא משתמש בידיים שלך כמו במכשיר, או כאילו היו חלק מהגוף שלו? )לדוגמא, מצביע 10

 בעזרת האצבע שלך, מניח את היד שלך על ידית הדלת כדי שתפתח/י אותה עבורו(?

 לא כן הווה

 לא כן אי פעם         

 

. האם יש דברים שמעסיקים או מעניינים אותו שנראים מוזרים לאנשים אחרים )לדוגמא, 11

      רמזורים, מרזבים, נורות, שקעים וכדומה(?

 לא כן הווה

 לא כן אי פעם         

 

ם . האם אי פעם נראה שהוא מתעניין בחלקים של צעצועים או חפצים )לדוגמא, לסובב את הגלגלי12

 לא כן הווה   של מכונית( יותר מאשר בשימוש הרגיל של הצעצועים? 

 לא כן אי פעם         

 

אבל אחרת מתאימים לגילו )לדוגמא,  בעוצמתם. האם יש לו תחומי עניין מיוחדים שהם חריגים 13

         רכבות, דינוזאורים(?

 לא כן הווה

 לא כן אי פעם         

 

 פן מוגזם בלראות, לחוש, לשמוע, לטעות או להריח דברים או אנשים?. האם הוא מתעניין באו14

 לא כן הווה         

 לא כן אי פעם         

 

. האם יש לו מניאריזם או דרך מוזרה בה הוא מזיז את הידיים או האצבעות )לדוגמא, מנפנף 15

      בידיים, או מניע את האצבעות מול העיניים(?

 לא כן הווה

 לא כן פעם אי         

 

. האם יש לו תנועות מורכבות של כל הגוף בחוזרות על עצמן )לדוגמא, מסתובב סביב עצמו או 16

 מתנדנד(?

 לא כן הווה         

 לא כן אי פעם         

 

 . האם הוא אי פעם פגע בעצמו בכוונה )לדוגמא, ע"י נשיכת גב היד או דפיקת הראש על משהו(?17

 לא כן הווה         

 לא כן אי פעם         

 

 לקחת איתו? חייב. האם יש חפצים )חוץ מצעצועים רכים או שמיכה רכה( שהוא 18

 לא כן הווה         

 לא כן אי פעם         
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 לא כן הווה    . האם יש לו חברים קבועים או חבר הכי טוב?19

 לא כן אי פעם         

 

 )רק כדי להיות ידידותי ולא כדי להשיג משהו?. האם הוא מדבר איתך מתוך מטרה חברתית 20

 לא כן הווה         

 לא כן 4-5         

 

. האם הוא מחקה באופן ספונטאני אותך )או אנשים אחרים( או מה שאת/ה עושה )לדוגמא, מנקה 21

 לא כן הווה        ניקוי אבק(?

 לא כן 4-5         

 

ים סביבו רק כדי להראות לך משהו )ולא כיוון שהוא . האם הוא מצביע באופן ספונטאני על דבר22

 לא כן הווה        רוצה משהו(?

 לא כן 4-5         

 

 . האם הוא משתמש במחוות, מלבד להצביע או למשוך את ידך, כדי להבהיר לך מה הוא רוצה?23

 לא כן הווה         

 לא כן 4-5         

 

 לא כן הווה     . האם הוא מהנהן כדי לסמן 'כן'?24

 לא כן 4-5         

 

 לא כן הווה    . האם הוא מנענע בראשו כדי לסמן 'לא'?25

 לא כן 4-5         

 

 . האם הוא בדרך כלל מביט בך ישר בפנים כשהוא עושה משהו איתך או מדבר איתך?26

 לא כן הווה         

 לא כן 4-5         

 

 לא כן הווה    . האם הוא מחייך חזרה כשמחייכים אליו?27

 לא כן 4-5         

 

 . האם אי פעם הוא הראה לך דברים שמעניינים אותו כדי למשוך את תשומת לבך?28

 לא כן הווה         

 לא כן 4-5         

 

 לא כן הווה  . האם אי פעם נראה שהוא רוצה לשתף אותך בהנאה שלו ממשהו?29

 לא כן 4-5         

 

 לא כן הווה  שהוא רוצה לשתף אותך בהנאה שלו ממשהו?. האם אי פעם נראה 30

 לא כן 4-5         
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 לא כן הווה . האם אי פעם הוא ניסה לנחם אותך את היית עצוב/ה או כאב לך משהו?31

 לא כן 4-5         

 

. כשהוא רוצה משהו או צריך עזרה. האם הוא מביט בך ומשתמש במחוות וקולות או במילים כדי 32

 לא כן הווה      את תשומת הלב שלך?למשוך 

 לא כן 4-5         

 

 לא כן הווה    . האם יש לו מגוון רגיל של הבעות פנים?33

 לא כן 4-5         

 

. האם הוא אי פעם הצטרף באופן ספונטאני וחיקה פעולות במשחק חברתי )לדוגמא, 'גולם במעגל' 34

         או 'מחבואים'(?

 לא כן הווה

 לא כן 4-5         

 

 לא כן הווה  . האם הוא משחק במשחקי דמיון או משחקי העמדת פנים?35

 לא כן 4-5         

 

 לא כן הווה . האם הוא נראה מתעניין בילדים אחרים בני גילו שהוא אינו מכיר?36

 לא כן 4-5         

 

 לא כן הווה   . האם הוא מגיב באופן חיובי כשילד אחר ניגש אליו?37

 לא כן 4-5         

 

. אם את/ה נכנס/ת לחדר ומתחיל/ה לדבר איתו מבלי לקרוא בשמו, האם הוא בדרך כלל יביט בך 38

         וישים לב אליך?

 לא כן הווה

 לא כן 4-5         

 

. האם הוא אי פעם שיחק במשחקי דמיון עם ילד אחר כך שיכולת להבחין שכל אחד מבין את 39

        ?העמדת הפנים של השני

 לא כן הווה

 לא כן 4-5         

 

. האם הוא משתף פעולה במשחקים שדורשים השתתפות בקבוצה עם מספר ילדים, כמו מחבואים 40

 לא כן הווה       או משחקי כדור?

 לא כן 4-5         

 

 

 סה"כ הווה___________

 סה"כ אי פעם___________

 


